
 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W WARSZAWIE  

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

 

 

 

 

Patrycja Laszuk 

 

Specyfika polityki wyznaniowej Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

                             Rozprawa doktorska                                                        

                                                             napisana pod kierunkiem naukowym 

                                                                      ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza 

 

 

 

 

Warszawa 2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Spis treści 
 

Wykaz skrótów ................................................................................................................ 7 

Wstęp .............................................................................................................................. 11 

Część I ............................................................................................................................ 21 

Rozdział 1: Modele relacji między polityką i religią w wybranych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej ............................................................................. 21 

1.1. Modele relacji między państwem i religią – ujęcie teoretyczne ....................... 22 

1.2. Model państwa wyznaniowego ........................................................................ 28 

1.2.1. Typologia państw wyznaniowych ............................................................. 28 

1.2.2. Konstytucyjne podstawy państwa wyznaniowego .................................... 31 

1.2.3. Status prawny kościołów i związków wyznaniowych ............................... 37 

1.2.4. Wolność religijna w wymiarze indywidualnym ........................................ 41 

1.2.5. Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych ............................... 44 

1.2.6. Edukacja religijna w szkolnictwie publicznym ......................................... 46 

1.2.7. Kondycja współczesnych państw wyznaniowych ..................................... 49 

1.3. Model państwa świeckiego ............................................................................... 54 

1.3.1. Typologia państw świeckich ...................................................................... 54 

1.3.2. Konstytucyjne podstawy państwa świeckiego ........................................... 58 

1.3.3. Status prawny kościołów i związków wyznaniowych ............................... 66 

1.3.4. Neutralność religijno-światopoglądowa .................................................... 71 

1.3.5. Wolność religijna w wymiarze indywidualnym ........................................ 75 

1.3.6. Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych ............................... 79 

1.3.7. Edukacja religijna w szkolnictwie publicznym ......................................... 83 

1.3.8. Kondycja współczesnych państw świeckich ............................................. 85 

1.4. Francuski model państwa świeckiego .............................................................. 87 

1.4.1. Status prawny kościołów i związków wyznaniowych ............................... 91 

1.4.2. Wolność religijna w wymiarze indywidualnym ........................................ 92 

1.4.3. Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych ............................... 94 

1.4.4. Edukacja religijna w szkolnictwie publicznym ......................................... 95 

1.4.5. Specjalny status wybranych departamentów Republiki Francuskiej ......... 97 

1.4.6. Współczesna kondycja laickiej Republiki Francuskiej ............................. 99 

1.5. Wnioski ........................................................................................................... 103 

Rozdział 2. Unia Europejska wobec religii – analiza ilościowo-jakościowa ...... 109 

2.1. Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej – uwagi wstępne ............................ 110 



4 
 

2.2. Kompetencje Unii Europejskiej w sprawach religijnych ................................ 113 

2.3. Zakres podmiotowy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej ....................... 117 

2.4. Zakres przedmiotowy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej .................... 124 

2.4. Polityka Unii Europejskiej wobec wartości .................................................... 133 

2.5. Wnioski ........................................................................................................... 139 

Część II ......................................................................................................................... 141 

Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej kształtowana w sposób bezpośredni ...... 141 

Rozdział 3. Konstytutywne elementy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej 141 

3.1. Stosunek Unii Europejskiej do dziedzictwa religijnego Europy .................... 141 

3.1.1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ......................................... 141 

3.1.2. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ..................... 147 

3.1.3. Traktat z Lizbony ..................................................................................... 156 

3.2. Gwarancje wolności religijnej w wymiarze indywidualnym .......................... 159 

3.2.1. Traktaty WE/UE a prawo jednostki do wolności religijnej ..................... 159 

3.2.2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka

 ............................................................................................................................ 163 

3.2.3. Wolność myśli, sumienia i wyznania w świetle art. 10 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej ...................................................................... 165 

3.3. Gwarancje wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym ....................... 169 

3.3.1. Deklaracja nr 11 dołączona do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu

 ............................................................................................................................ 169 

3.3.2. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ..................... 177 

3.3.3. Traktat z Lizbony ..................................................................................... 184 

3.4. Dialog Unii Europejskiej z kościołami i związkami wyznaniowymi ............. 186 

3.4.1. Apel Jacquesa Delorsa o „duszę dla Europy” .......................................... 186 

3.4.2. Biała Księga na temat rządzenia Europą z 2001 roku .............................. 189 

3.4.3. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ..................... 191 

3.4.4. Traktat z Lizbony ..................................................................................... 193 

3.5. Praktyka dialogu w ramach artykułu 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE

 ................................................................................................................................ 200 

3.5.1. Zakres podmiotowy dialogu ..................................................................... 200 

3.5.1.1. Kościoły i związki wyznaniowe ........................................................ 204 

3.5.1.2. Organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe ............................... 213 

3.5.1.3. Partnerzy dialogu ze strony Unii Europejskiej .................................. 217 

3.5.1.3.1. Komisja Europejska .................................................................... 218 

3.5.1.3.2. Parlament Europejski .................................................................. 221 



5 
 

3.5.1.3.3. Rada Unii Europejskiej ............................................................... 225 

3.5.2. Forma i zakres przedmiotowy dialogu ..................................................... 228 

3.6. Wnioski ....................................................................................................... 235 

Część III ....................................................................................................................... 237 

Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej kształtowana w sposób pośredni ........... 237 

Rozdział 4: Polityka wyznaniowa w ramach poszczególnych kompetencji Unii 

Europejskiej ............................................................................................................. 237 

4.1. Polityka niedyskryminacji i równego traktowania Unii Europejskiej ............ 239 

4.1.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w prawie 

pierwotnym Unii Europejskiej ........................................................................... 241 

4.1.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w obszarze 

zatrudnienia i pracy w prawie pochodnym Unii Europejskiej ........................... 244 

4.1.3. Pojęcie „religii” w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE 

dotyczącym dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w obszarze 

zatrudnienia i pracy ............................................................................................ 251 

4.1.4. Obecność symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE ......................................................................... 252 

4.1.5. Autonomia wspólnot religijnych a zakaz dyskryminacji ze względu na 

religię lub przekonania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

 ........................................................................................................................... 260 

4.2. Niedziela jako dzień wolny od pracy ............................................................. 265 

4.2.1. Europejski Sojusz na rzecz Niedziel Wolnych od Pracy ......................... 267 

4.2.2. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie niedzieli wolnej od pracy . 272 

4.3. Polityka ochrony danych osobowych Unii Europejskiej ................................ 278 

4.3.1. Przetwarzanie danych osobowych przez wspólnoty religijne w świetle 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 roku ............. 280 

4.3.2. „Prawo do bycia zapomnianym” a działalność kościół i związków 

wyznaniowych ................................................................................................... 290 

4.3.3. Ochrona danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych w 

świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ...................................... 293 

4.4. Unijna zasada dobrostanu zwierząt a ubój rytualny ....................................... 298 

4.4.1. Ubój rytualny w aktach prawnych Unii Europejskiej .............................. 299 

4.4.2. Ubój rytualny w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE . 305 

4.5. Wnioski ........................................................................................................... 314 

Rozdział 5: Ochrona i promocja wolności religijnej w polityce zewnętrznej Unii 

Europejskiej ............................................................................................................. 316 

5.1. Ochrona i promocja praw człowieka w centrum polityki zewnętrznej UE – 

prawo pierwotne Unii Europejskiej ....................................................................... 317 



6 
 

5.2. Strategie polityczne Unii Europejskiej w zakresie ochrony i promocji praw 

człowieka na świecie .............................................................................................. 321 

5.3. Wytyczne UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub 

przekonań (FoRB) .................................................................................................. 331 

5.4. Specjalny wysłannik do spraw promocji wolności religii lub przekonań na 

zewnątrz UE ........................................................................................................... 340 

5.5. Działalność Parlamentu Europejskiego w zakresie FoRB .............................. 363 

5.6. Działalność Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w zakresie FoRB .. 372 

5.7. Aktywność Unii Europejskiej w zakresie FoRB na forum organizacji 

międzynarodowych na przykładzie Organizacji Narodów Zjednoczonych .......... 376 

5.8. Klauzule dotyczące praw człowieka w umowach międzynarodowych Unii 

Europejskiej ........................................................................................................... 385 

5.9. Globalny system sankcji Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka ........ 395 

5.10. Wnioski ......................................................................................................... 402 

Zakończenie ................................................................................................................. 405 

Bibliografia .................................................................................................................. 413 

Załącznik nr 1 ............................................................................................................ 490 

Załącznik nr 2 ............................................................................................................ 500 

Załącznik nr 3 ............................................................................................................ 505 

Załącznik nr 4 ............................................................................................................ 510 

Załącznik nr 5 ............................................................................................................ 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Wykaz skrótów 

 

AEPD – Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (hiszp. Agencia Española de 

Protección de Datos) 

AFET – Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (ang. 

European Parliament's Committee on Foreign Affairs) 

AKP                – Afryka, Karaiby i Pacyfik 

AP – Plan Działania (ang. Action Plan, AP) 

BEPA – Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (ang. Bureau of European 

Policy Advisors) 

CEC – Konferencja Kościołów Europejskich (ang. Conference of European 

Churches)  

ChRL – Chińska Republika Ludowa 

COHOM – Grupa Robocza Rady do spraw Praw Człowieka (ang. Working Party on 

Human Rights) 

COMECE – Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (ang. Commission of 

the Bishops’ Conferences of the European Union) 

CSU – Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii 

DROI – Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (ang. European 

Parliament's Subcommittee on Human Rights) 

Dz. U.             – Dziennik Ustaw 

Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ang. Official Journal of the 

European Union, OJEU) 

ESDZ – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ang. European External 

Action Service, EEAS) 

EKR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ang. European 

Conservatives and Reformists, ECR) 

EIDHR – Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (ang. 

European Instrument for Democracy and Human Rights)  

EKD – Kościół Ewangelicki w Niemczech (niem. Evangelische Kirche in 

Deutschland) 



8 
 

EKPC – Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (ang. European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedom, ECHR) 

EPSC – Europejskie Centrum Strategii Politycznej (ang. European Political 

Strategy Centre) 

EPL – Europejska Partia Ludowa (ang. European People’s Party, EPP)  

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka (ang. European Court of Human 

Rights, ECHR) 

ETS/TS UE – Europejski Trybunał Sprawiedliwości/Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (ang. Court of Justice of the European Union, CJEU) 

EuARe  – Europejska Akademia Religii (ang. European Academy of Religion) 

EUGHRSR – Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka (ang. EU 

Global Human Rights Sanction Regime)  

EUSR – Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka (ang. EU Special 

Representative on Human Rights) 

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza (ang. European Economic 

Community, EEC) 

EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (ang. European Coal and Steel 

Community, ECSC) 

FAC – Rada do Spraw Zagranicznych (ang. Foreign Affairs Council) 

FECRIS – Europejska Federacja Centrów Badań i Informacji o Sektarianizmie 

(ang. European Federation of Centres of Research and Information on 

Sectarianism) 

FoRB&RT – Intergrupa Parlamentu Europejskiego do spraw Wolności Religii lub 

Przekonań i Tolerancji Religijnej (ang. European Parliament Intergroup 

on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance) 

FSU – Wydział Studiów Przyszłości Komisji Europejskiej (ang. Forward 

Studies Unit) 

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

GOPA – Grupa Doradców ds. Politycznych (ang. the Commission's Group of 

Policy Advisors) 

KE – Komisja Europejska (ang. European Commission, EC) 



9 
 

KPP UE – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (ang. Charter of 

Fundamental Rights of the European Union) 

LGBTI – Lesbijki, Geje, osoby Biseksualne, Transpłciowe i Interpłciowe 

OHCHR – Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka (ang. 

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner) 

OIC – Organizacja Współpracy Islamskiej (ang. Organisation of Islamic 

Cooperation) 

ONZ                – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN) 

PCS – Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (ang. Political and Security 

Committee) 

PDPC – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ang. Universal Declaration of 

Human Rights, UDHR) 

PE – Parlament Europejski (ang. European Parliament, EP) 

RE – Rada Europejska (ang. European Council) 

RE – Rada Europy (ang. Council of Europe) 

RFN – Republika Federalna Niemiec 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 

z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88. 

RP – Rzeczpospolita Polska 

RUE – Rada Unii Europejskiej (ang. Council of the European Union) 

S&D – Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie 

Europejskim (ang. Progressive Alliance of Socialists and Democrats)  

SF – Strategiczne Ramy (ang. Strategic Framework, SF) 

SRHR – Prawa i Zdrowie Reprodukcyjne i Seksualne (ang. Sexual and 

Reproductive Health and Rights) 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ang. Treaty on the 

Functioning of the European Union, TFEU) 



10 
 

TK –Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, inaczej: Traktat 

Konstytucyjny, Konstytucja dla Europy (ang. Treaty establishing a 

Constitution for Europe) 

TPNRD – Transatlantycka Sieć Polityki Religijnej i Dyplomacji (ang. 

Transatlantic Policy Network on Religion and Diplomacy) 

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (ang. Treaty on the European Union, TEU) 

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (ang. Treaty establishing 

the European Community) 

TzM – Traktat z Maastricht (ang. Maastricht Treaty) 

TzL – Traktat z Lizbony (ang. Treaty of Lisbon) 

UE – Unia Europejska (ang. European Union, EU) 

USCIRF – Amerykańska Komisja do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej 

(ang. United States Commission on International Religious Freedom) 

WE – Wspólnota Europejska (ang. European Community, EC) 

WPR               – Wspólna Polityka Rolna (ang. Common Agricultural Policy, CAP) 

WPZiB           – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (ang. Common Foreign 

and Security Policy, CFSP) 

Zb. Orz.          –  Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

ZO ONZ – Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. 

United Nations General Assembly, UNGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Wstęp 
 

Spoglądając na prawo traktatowe UE trudno byłoby odnaleźć przepis prawny, z 

którego treści wynikałoby, że Unia Europejska posiada jakiekolwiek kompetencje w 

zakresie określania kierunków polityki wyznaniowej na poziomie ponadnarodowym. Co 

więcej, w żadnym oficjalnym dokumencie prawnym czy politycznym UE nie znajdziemy 

explicite odniesienia do tego, jakoby miałaby ona być kreatorem i/lub realizatorem 

ponadnarodowej polityki wyznaniowej.  

Pomimo licznych deklaracji Unii Europejskiej o swojej neutralności religijno-

światopoglądowej oraz braku kompetencji powierzonych w zakresie regulacji kwestii 

religijnych1, w systemie politycznym i prawnym UE coraz częściej pojawiają się 

zagadnienia z obszaru spraw religijnych2.  Trudno oprzeć się przy tym wrażeniu, że choć 

instytucje unijne starają się kreować na „neutralnych aktorów politycznych”, ich coraz 

śmielsze zaangażowanie w odniesieniu do sfery religijnej przyczynia się do kształtowania 

nowej polityki, tj. „polityki wyznaniowej UE”. Dzieje się to za sprawą regulowania przez 

Unię Europejską zagadnień z tych obszarów polityk szczegółowych, w których 

niejednokrotnie pojawia się punkt styczności regulacji unijnych ze sferą religijną3. Na 

przykład, w ramach polityki ochrony danych osobowych, Unia Europejska przyjęła w 

2016 roku nowe regulacje prawne, które choć w ogólnym zamierzeniu miały zwiększyć 

bezpieczeństwo danych osobowych obywateli państw członkowskich UE, to 

doprowadziły także do pośredniej ingerencji w działalność wewnętrzną kościołów i 

związków wyznaniowych4. Nie jest to jednak odosobniony wyjątek aktywności UE w 

stosunku do sfery sacrum, co zostanie wykazane w niniejszej dysertacji.   

Mając powyższe na uwadze, za przedmiot badań uznano polityki szczegółowe UE 

oraz unijne prawodawstwo, za pośrednictwem których Unia Europejska określa swój 

stosunek do religii, prowadząc tym samym do kształtowania polityki wyznaniowej na 

 
1 W żadnym z trzech typów kompetencji UE (tj. kompetencji wyłącznych, dzielonych i koordynujących) 

wymienionych w Traktacie o funkcjonowaniu UE nie pojawia się obszar spraw religijnych. Zob. art. 3, 4 i 

6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 53-55. 
2 Zestawienie aktów prawnych UE, w których pojawiają się odniesienia do kwestii religijnych opracował 

Gerhard Robbers w: G. Robbers, Religion-related norms in European Union Law, Trier 2013. 
3 Sprawy, które podlegają jednocześnie regulacji na poziomie władzy państwowej, jak i na poziome władzy 

kościelnej określa się mianem spraw mieszanych (z łac. res mixtae). 
4 Zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88. 
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poziomie ponadnarodowym. Religia, pojawiająca się z różną intensywnością na poziomie 

rozmaitych działań politycznych UE, zwykle odgrywa dwojaką rolę, tzn.: z jednej strony 

- stanowi bierny przedmiot wielu polityk unijnych5, z drugiej zaś strony - uchodzi za 

aktywny czynnik w procesie ich kreowania6. Ponadto w literaturze przedmiotu podaje 

się, że od lat 90. XX wieku Unia Europejska wykazuje proaktywny stosunek wobec 

religii, natomiast od 2007 roku stosunek ten przybiera nową, zinstytucjonalizowaną 

postać7. 

W ramach dotychczas przeprowadzonych badań w zakresie nauk o polityce, a od 

niedawna w rozszerzonej formule – nauk o polityce i administracji, nie zdecydowano się 

na pogłębioną analizę ani norm prawa unijnego, ani polityk szczegółowych UE pod 

kątem występowania w nich komponentów ponadnarodowej polityki wyznaniowej. Nie 

podjęto także szczegółowych badań wykazujących, że działania polityczne UE odnoszące 

się do spraw religijnych mogłyby świadczyć o kreowaniu i prowadzeniu przez nią 

aktywnej i samodzielnej polityki wyznaniowej. Warto jednak zauważyć, że wśród 

polskich przedstawicieli wspomnianej dyscypliny naukowej to Ryszard Michalak, a 

znacznie śmielej - ks. Piotr Mazurkiewicz, sygnalizują w swoich pracach, że wieloletnia 

bezpośrednia/pośrednia aktywność (polityczna i prawna) instytucji unijnych w obszarze 

spraw religijnych mogłaby świadczyć o istnieniu tzw. „polityki wyznaniowej UE”8.  

W literaturze przedmiotu brakuje bowiem zdolności do teoretycznej syntezy, 

która umożliwiłaby wydobycie specyfiki unijnego modelu ustrukturyzowania relacji 

pomiędzy polityką i religią. Można jednak odnaleźć wiele dość intensywnie rozwijanych 

rozważań na temat takich kwestii, jak: status prawny kościołów i związków 

wyznaniowych w UE9, wolność religijna w prawie unijnym, czy spór wokół odwołań do 

 
5 Na przykład w ramach polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka zagwarantowano prawo do 

wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 10 Karty Praw Podstawowych). Zob. Karta Praw Podstawowych, 

Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 393-407. 
6 Na przykład w ramach dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE Parlament Europejski 

organizuje corocznie konferencje z partnerami dialogu (m.in. z przedstawicielami kościołów i związków 

wyznaniowych) w celu debaty nad aktualnymi tematami związanymi z jego bieżącymi pracami. Zwracają 

na to uwagę Joanna Parkin i Sergio Carrera w: J. Parkin, S. Carrera, The place of religion in European 

Union and Policy. Competing Approaches and Actors inside the European Commission, “RELIGARE 

Working Document” 2010, no. 1, s. 3. 
7  Na cztery etapy rozwoju stosunku UE do religii wskazują Petr Kratochvíl i Tomáš Doležal w: P. 

Kratochvil, T. Doležal, The European Union and the Catholic Church. Political Theology of European 

Integration, Palgrave Macmillan, London 2015. 
8 Zob. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa UE [w:] P. Mazurkiewicz, R.T. Ptaszek, Ł. Młyńczyk, 

Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Wyd. Morpho, Sieniawa Żarska 2018, s. 11-37; R. 

Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2019, 

vol. 26, nr 1, s. 27.  
9 Przykładowe prace odnoszące się do wskazanej tematyki to: P. Mazurkiewicz, Cooperation between the 

European Union and churches – mutual benefits of structural dialogue [w:] The Christian Contribution to 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKn2S2TurYEQbNp-jAoujGV32lNRg:1631604634956&q=Tom%C3%A1%C5%A1+Dole%C5%BEal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySy6rKDc0UIJyS-KTK0yLjbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxCoTk5x5eeHShgkt-TurRfYk5O1gZAVv6_sFUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirlbj1-P3yAhXqsYsKHbTwB-QQmxMoAnoECCMQBA
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dziedzictwa religijnego w treści aktów prawa pierwotnego UE10. Prezentowane 

zagadnienia, choć warte politologicznej uwagi, nie są postrzegane w szerszym 

kontekście, tzn. polityki wyznaniowej prowadzonej przez UE na poziomie 

ponadnarodowym. Nierzadko pracom naukowym z tego zakresu towarzyszy mniejsze lub 

większe zaangażowanie ideologiczne, co może prowadzić w rezultacie do realizacji 

celów o charakterze bardziej politycznym niż stricte poznawczym. Obecne w niniejszej 

dysertacji głębsze zrozumienie znaczenia i potencjalnych konsekwencji kształtowanych 

w unijnym procesie politycznym norm prawnych, odnoszących się w sposób pośredni lub 

bezpośredni do szeroko rozumianych spraw religijnych, wydaje się tym bardziej istotne. 

Przestudiowanie tychże zagadnień pozwoli na odsłonięcie nowego wymiaru polityki Unii 

Europejskiej, tj. wymiaru wyznaniowego (tudzież konfesyjnego), czemu poświęcona jest 

właśnie niniejsza praca. 

Celem rozprawy doktorskiej jest znalezienie odpowiedzi na główne pytanie 

badawcze, tj.: czy Unia Europejska poprzez kształtowanie swojego stosunku do religii 

prowadzi politykę wyznaniową o charakterze sui generis, czy też politykę wyznaniową 

stanowiącą jedynie odtworzenie wybranego modelu polityki wyznaniowej z poziomu 

państw członkowskich UE? W tym miejscu konieczne wydaje się być podjęcie próby 

zdefiniowania pojęcia polityki wyznaniowej (ang. confessional policy), alternatywnie 

określanej w literaturze zagranicznej jako polityka religijna (ang. religious policy) lub 

polityka dotycząca religii (ang. policy on religion)11. 

Zdaniem ks. Józefa Krukowskiego, przez politykę wyznaniową należy rozumieć 

„zasady i cele, jakimi władze państwowe kierują się w stosunku do religii i wyznań 

 
the European Integration Process. The role of the Catholic Church in the process of European Integration, 

September 10-11 2010, "Wokół nas" Publishing House, Gliwice 2011, s. 88-98; M. Rynkowski, Status 

prawny kościołów i związków wyznaniowych w UE, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, 

passim; R. McCrea, The recognition of religion within the constitutional and political order of the 

European Union, “LSE ‘Europe in Questions’ Discussion Paper Series” 2009, no. 9, s. 15 i n.; H. Juros, 

Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim [w:] A. Dylus (red.) Europa Fundamenty Jedności, 

Wyd. Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999, s. 161 i n.; M. Olszówka, Kilka refleksji o 

aktach prawa UE jako źródłach prawa wyznaniowego w Polsce, dz. cyt., s. 62 i n.; G. Robbers, W sprawie 

„artykułu kościelnego” w Układzie Europejskim Maastricht II [w:] H. Juros, Europa i Kościół, Wyd. 

Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 111 i n. 
10 M.in. w: P. Mazurkiewicz, Wokół Karty Praw Podstawowych UE, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 

2008, nr 3(7), s. 29-32; R. McCrea, Religion and the public order of the European Union, Oxford University 

Press, London 2011, s. 53 i n.; M. Piechowiak, Karta Praw Podstawowych – wróg czy sprzymierzeniec 

tradycyjnych wartości, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2008, nr 3(7), s. 23-28; J.A. Sobkowiak, 

„Deklaracja moralności europejskiej” w Karcie Praw Podstawowych, „Studia Theologica Varsaviensia” 

2001, t. 39, nr 2, s. 157-175. 
11 Zob. np.: M. Koenig, Path Dependence and Institutional Change in State Policies toward Religion. A 

German - French Comparison [in:] J. Nammour (ed.), State and Religion. Comparing Cases of Changing 

Relations. A conference report, Friedrich Ebert Foundation, Beirut 2011, passim; P. Mazurkiewicz, Policy 

on religion in the European Union, “Religions” 2020, vol. 11, iss. 10, passim. 
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religijnych, oraz metody (środki), jakimi posługują się dla ich urzeczywistniania w życiu 

społecznym”12. W przekonaniu zaś Ryszarda Michalaka, polityka wyznaniowa na 

poziomie państwowym to przede wszystkim „zespół działań o charakterze 

koncepcyjnym, programowym i wykonawczym, podejmowanych przez jednorodny 

podmiot władzy administracyjnej lub złożony podmiot władzy (np. partyjno-państwowej) 

względem podmiotów reprezentujących i kreujących życie religijne (związki 

wyznaniowe i ludzie)”. Badacz ten zauważa także, że polityka wyznaniowa państwa 

stanowi tzw. sektor wewnętrzny polityki publicznej, ukierunkowany na aktywność 

kościołów i związków wyznaniowych13. Jeszcze inaczej politykę wyznaniową definiuje 

Maria Libiszowska-Żółtkowska, w opinii której spełnia ona „funkcje: normatywną i 

kontrolną nad instytucjami religijnymi, definiuje charakter relacji między państwem a 

obecnymi na jego terytorium kościołami i związkami wyznaniowymi”14. Należy 

jednocześnie przy tym podkreślić, że państwa nowożytne właściwie od zawsze 

wykazywały mniejszą lub większą aktywność w sferze sacrum, zajmując wobec niej 

rozmaite stanowiska – od skrajnie radykalnych do tych bardziej przyjaznych.  

Jak przekonują Jarosław Szymanek i Jacek Zaleśny, kwestie religijne cechuje 

pewna nośność, natomiast ich polityczna natura sprawia, że często są one definiowane 

jako polityka wyznaniowa. Obaj badacze zauważają bowiem, że: „O ile (…) pojęcie 

polityki wyznaniowej jeszcze jakiś czas temu było często używane, a niekiedy wręcz 

nadużywane, o tyle obecnie jest ono raczej skrzętnie omijane i traktowane jako co 

najmniej niewłaściwe czy też niestosowne”15. Polscy badacze podkreślają, że „w pewnym 

momencie nabrało ono pejoratywnego wydźwięku, a to przede wszystkim stąd, że 

«polityka wyznaniowa» była jedną z polityk realizowanych w ustroju państwa 

socjalistycznego”, dodając dalej, że „kres państwowości socjalistycznej miał więc, ipso 

facto, położyć kres polityki wyznaniowej”16. Tymczasem, polityka wyznaniowa wciąż 

 
12 J. Krukowski, Polityka wyznaniowa państw postkomunistycznych. Główne linie, „Roczniki Nauk 

Prawnych” 2002, t. 12, z. 2, s. 5. 
13 R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-

1989, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s. 5; R. Michalak, 

Polityka wyznaniowa [w:] J. Marszałek-Kawa, D. Plecka (red.), Leksykon wiedzy politologicznej, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 355-357; R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres 

zjawiska, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2019, vol. 26, nr 1, s. 25.  
14 M. Libiszowska-Żółtkowska, Polityka wyznaniowa [w:] J. Kwaśniewski (red.), Nauki o polityce 

publicznej. Monografia dyscypliny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 266. 
15 J. Szymanek, J. Zaleśny, Wprowadzenie [w:] J. Szymanek, J. Zaleśny (red.), Problemy polityki 

wyznaniowej, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 24, s. 19. 
16 Tamże, s. 21. 
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jest jedną z polityk realizowanych przez państwo, które: po pierwsze – za jej 

pośrednictwem konkretyzuje swój stosunek do szeroko rozumianego zagadnienia religii, 

po drugie – przyjmuje w tej materii określone rozstrzygnięcia, przybierające formę 

prawną17.  

Jak widać z przytoczonych powyżej definicji, politykę wyznaniową, uchodzącą 

niewątpliwie za domenę państw, można określać na wiele różnych sposobów. W tym 

miejscu za zasadne uznano jednak podjęcie próby autorskiego zdefiniowania polityki 

wyznaniowej Unii Europejskiej, podmiotu politycznego, traktowanego jako sui generis 

w stosunku do państw narodowych i innych organizacji międzynarodowych. Będąc 

otwartą na  kreatywne myślenie o potencjalnych możliwych modelach strukturyzowania 

relacji pomiędzy państwem i religią, Autorka przyjęła, że polityka wyznaniowa UE 

oznacza świadome działanie polityczne prowadzone przez Unię Europejską (a zatem 

przez instytucje unijne i unijnych decydentów politycznych), które pozwala na określenie 

jej stosunku wobec: po pierwsze – wspólnot i instytucji religijnych, po drugie – jednostek 

korzystających z wolności religijnej, oraz, po trzecie – dziedzictwa religijnego Europy. 

Ponadto nie należy postrzegać polityki wyznaniowej UE jedynie w kategoriach 

odrębnych działań podejmowanych przez Unię w obszarze spraw religijnych, lecz jako 

ważny element składowy rozmaitych polityk szczegółowych, czyli polityk wewnętrznych 

UE, jak i polityki zewnętrznej UE18. Przyjęcie takiego podejścia sprawia, że zakres 

przedmiotowy polityki wyznaniowej UE cechuje  wielopłaszczyznowość, a zarazem 

niejednorodność. Jednym zaś z rudymentarnych instrumentów politycznego działania 

Unii Europejskiej w tym zakresie jest prawo (pierwotne, jak i te wtórne), w ramach 

którego dochodzi do regulowania w sposób pośredni lub bezpośredni spraw religijnych 

na poziomie ponadnarodowym.  

Aby precyzyjnie uchwycić specyfikę polityki wyznaniowej Unii Europejskiej, 

dogłębnej analizie w niniejszej pracy poddano przede wszystkim prawo unijne19. Analiza 

 
17 Tamże. 
18 Podobnie postrzega politykę wyznaniową państwa Ryszard Michalak uznając, że jest ona „najczęściej 

rozpatrywana jako składowa polityki wewnętrznej, jednakże z powodzeniem bywa też ważnym 

komponentem polityki zagranicznej”. Zob. R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, dz. cyt., 

s. 27.  
19 Regulacje prawne na poziomie UE, które odnoszą się do kwestii religijnych tworzą w przekonaniu 

Autorki tzw. korpus prawa wyznaniowego in statu nascendi. Kluczowym pojęciem w tej sytuacji wydaje 

się być właśnie prawo wyznaniowe, które jest rozumiane przez ks. Henryka Misztala jako prawo 

„koncentrujące się na unormowaniach związanych z wolnością sumienia i religii poszczególnych ludzi oraz 

odnoszących się do statusu grup religijnych”. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, 

Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 3; Tematyka prawa wyznaniowego jest niezwykle obszerna i wchodzi 
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polityki wyznaniowej winna być przeprowadzona w powiązaniu z ustaleniami innych 

dyscyplin naukowych, a zwłaszcza nauk prawnych; w dodatku nie tylko w odniesieniu 

do prawa wyznaniowego, ale także określenia modelowych relacji na poziomie państwo-

religia. W opinii Ryszarda Michalaka, komplementarna perspektywa badawcza, łącząca 

w sobie metody nauk o polityce i administracji z metodami nauk prawnych „wydaje się 

dla takiej eksploracji nieodzowna, gdyż z jednej strony prawo wyznaniowe jest na ogół 

wyrazem określonej polityki, a z drugiej realna polityka wyznaniowa nie zawsze mieści 

się wyłącznie w porządku formalno-prawnym”20. Co więcej, dla politologa, jak słusznie 

zauważa ks. Piotr Mazurkiewicz, prawo odgrywa aż potrójną rolę. Ustanowienie norm 

prawnych uchodzi nie tylko za cel działania polityków, czy instrument, za pomocą 

którego dokonuje się porządkowania sfery publicznej, ale również za narzędzie do 

przeprowadzania istotnych zmian w sferze społecznej, gospodarczej czy politycznej21. 

Ponadto u progu poniżej zarysowanych badań wypada zwrócić uwagę na to, że na gruncie 

analiz dokonywanych z perspektywy nauk o polityce i administracji prawo jawi się nie 

tylko jako owoc (rezultat) procesu politycznego, ale również jako narzędzie, które służy 

zabezpieczaniu rozwiązań osiąganych niejednokrotnie drogą kompromisów pomiędzy 

politykami, grupami nacisku czy różnymi siłami społecznymi, nierzadko 

reprezentujących przeciwstawne sobie poglądy22. W konsekwencji, można 

zaobserwować, że rozwiązania przyjęte przez Unię Europejską w kwestiach religijnych 

wypracowywane na płaszczyźnie polityczno-prawnej stanowią zwykle rezultat ścierania 

się różnorodnych poglądów europejskich polityków i prawników, wywodzących się z 

odmiennych tradycji konstytucyjnych, a co za tym idzie – także z odmiennych systemów 

relacji państwo-religia23.  

Niniejsza dysertacja została podzielona w ujęciu problemowym na trzy części, a 

te z kolei na poszczególne rozdziały. Wszystkie części pracy zostały poprzedzone 

uwagami wstępnymi i zwieńczone stosownymi wnioskami. Autorka starała się przy tym 

utrzymać pewien ciąg logiczny. W pierwszej części pracy, wprowadzającej do dalszych 

 
w zakres wielu gałęzi prawa. Jak wskazuje Witold Sobczak do obszaru regulacji prawa wyznaniowego 

zalicza się inter alia: stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych, działalność organizacji 

wyznaniowych, wolność religijną, możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych czy zakaz 

dyskryminacji ze względu na religię. Szerzej na ten temat: W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. 

Poszukiwanie standardu europejskiego, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2013, s. 88, 90. 
20 R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, dz. cyt., s. 26. 
21 Por. P. Mazurkiewicz, Wokół Karty Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 29. 
22 Por. R. Sobański, O Karcie Praw Podstawowych UE, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2008, nr 3(7), 

s. 16. 
23 J. Szymanek, J. Zaleśny, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 21. 
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rozważań, podjęto zatem próbę ujęcia i pogrupowania różnorodnych modeli relacji 

pomiędzy państwem i religią występujących na terenie państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Wyodrębniono przy tym trzy różne modele relacji państwo-religia, 

znajdujące zastosowanie na poziomie narodowym, czyli: 1) model państwa 

wyznaniowego, 2) model państwa świeckiego oraz 3) francuski model państwa 

świeckiego. Powyższa klasyfikacja modeli relacji pomiędzy państwem i religią 

uwzględnia dwa kryteria: po pierwsze – powiązanie lub rozdzielenie sfery sacrum i 

profanum, po drugie – stopień powiązania lub rozdzielenia obydwu sfer. Warto 

jednocześnie nadmienić, że owemu zagadnieniu poświęcono już wystarczająco dużo 

miejsca zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Szereg publikacji na temat 

zróżnicowanych modeli relacji państwo-religia widocznych na terenie Europy powstało 

w ramach prac Europejskiego Konsorcjum dla Badania Stosunków Państwo-Kościół 

(ang. European Consortium for Church-State Research)24. Mając to na uwadze, Autorka 

nie postawiła sobie za cel dokonanie nowatorskiej analizy w tym zakresie. Próbowała 

jedynie w sposób syntetyczny zaprezentować pewne wspólne i odmienne cechy 

poszczególnych modeli relacji pomiędzy państwem i religią występujących w państwach 

członkowskich UE, co umożliwiło jej następnie realizację głównego celu badawczego. 

W drugiej części rozprawy przedmiotem badań były konstytutywne elementy 

polityki wyznaniowej Unii Europejskiej, które pojawiają się na gruncie prawa 

pierwotnego UE, m.in. w postanowieniach Karty Praw Podstawowych czy Traktatu z 

Lizbony. Prezentację tych zagadnień podjęto w porządku chronologicznym, co miało 

oddać dynamikę zmieniającego się na przestrzeni lat podejścia UE do tematyki religijnej. 

Dokonanie analizy treści aktów prawa pierwotnego pozwoliło na określenie 

deklarowanego przez UE stosunku do takich kwestii, jak: dziedzictwo religijne Europy 

oraz wolność religijna w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym. W tej części 

pracy dokonano także analizy konstrukcji dialogu pomiędzy instytucjami UE, a 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi i 

niewyznaniowymi, który został ustanowiony na mocy art. 17 ust. 3 Traktatu o 

funkcjonowaniu UE.  Dialog ten postanowiono rozpatrywać: primo – z perspektywy 

ewolucji odnoszących się do niego unormowań prawnych na poziomie unijnym, secundo 

 
24 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, „Studia z Prawa 

Wyznaniowego” 2006, t. 6, s. 53-54. 



18 
 

– z perspektywy praktycznej, ukazującej w jaki sposób jest on rzeczywiście realizowany 

w europejskiej rzeczywistości politycznej. 

W oparciu o naszkicowane w drugiej części konstytutywne komponenty polityki 

wyznaniowej UE, zostały następnie przedstawione wtórne elementy tejże polityki. W 

celu odsłonięcia specyfiki unijnej polityki wyznaniowej, podjęto poszukiwania jej 

rudymentarnych komponentów nie tylko na gruncie prawa pierwotnego, ale także prawa 

wtórnego oraz „miękkiego prawa unijnego” (czyli soft law), charakterystycznego 

zwłaszcza dla polityki zewnętrznej UE. W tej części pracy dokonano prezentacji 

wybranych przez Autorkę polityk szczegółowych UE, w ramach których obowiązujące 

regulacje unijnego prawa wtórnego mają istotny wpływ na funkcjonowanie kościołów i 

związków wyznaniowych i/lub szeroko rozumianej wolności religijnej. Decyzja o 

wyborze poszczególnych polityk unijnych została podjęta w oparciu o uprzednio 

przeprowadzoną analizę ilościowo-jakościową dokumentów politycznych i prawnych 

sporządzonych przez najważniejszych aktorów instytucjonalnych UE. Analizę tę 

zaprezentowano w rozdziale drugim, który stanowi wstęp do dalszych, szczegółowych 

rozważań podjętych na temat kształtu polityki wyznaniowej UE.  

W toku badań podjęto próbę weryfikacji twierdzenia, że polityka wyznaniowa 

Unii Europejskiej przyjmuje charakter sui generis, którego nie da się przełożyć jeden-na-

jeden na żaden model relacji państwo-religia występujący na poziomie państw 

członkowskich UE. Zaznaczyć przy tym należy, że celem Autorki nie było dokonanie 

analizy wszystkich unijnych dokumentów politycznych czy prawnych, w których pojawia 

jakiekolwiek odniesienie do kwestii religijnych, a jedynie tych dokumentów, które – w 

jej przekonaniu odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania i realizowania polityki 

konfesyjnej Unii Europejskiej.  

Ujęty w powyższy sposób przedmiot dysertacji wyznacza określone metody 

badawcze. Ze względu na przedmiot badań zastosowano metody badawcze 

charakterystyczne dla dyscypliny nauk o polityce i administracji. Należą do nich: metoda 

systemowa, metoda statystyczna oraz analiza instytucjonalno-prawna25. Dodatkowo 

 
25 Zob. F. Fischer, G.J. Miller, M. S. Sidney (eds.), Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics 

and Methods, Taylor&Francis Group 2007; R. Bäcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajna i in., 

Metodologia badań politologicznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016; S. 

Nowak, Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985; A.J. 

Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004. 
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skorzystano z metody dogmatycznej stosowanej w naukach prawnych, która stanowi 

cenne uzupełnienie dla lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień w niniejszej pracy. 

Przedmiotem dokonanej analizy dogmatycznoprawnej była nie tylko sama treść prawa 

unijnego, ale również jego interpretacje, które poszukiwano na gruncie orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE.  

Niemniej jednak, jako główną metodę badawczą w niniejszej pracy przyjęto 

metodę systemową26, za pomocą której podjęto próbę rekonstrukcji polityki wyznaniowej 

Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzanej analizy systemowej omówiono elementy 

składowe polityki wyznaniowej UE oraz ukazano specyfikę w sposobie jej rozumienia i 

realizacji. Należy jednocześnie dodać, że Autorka uznaje analizowaną politykę 

szczegółową UE (tj. politykę wyznaniową) za podsystem (w ramach szerszego systemu 

politycznego UE), który jest ściśle powiązany z innymi politykami unijnymi, tj. 

politykami wewnętrznymi (np. polityką ochrony danych osobowych czy polityką 

niedyskryminacji i równego traktowania) oraz polityką zewnętrzną UE. Wydaje się to 

uzasadniać potrzebę zastosowania w niniejszej pracy analizy systemowej średniego 

rzędu, stanowiącej najbardziej użyteczne narzędzie w celu ukazania kształtu i charakteru 

tejże polityki. Wpływ na kształt formułowanej przez UE polityki wyznaniowej – jak 

zostało zaznaczone – mogą mieć rozwiązania dotyczące relacji pomiędzy państwem i 

religią, które zostały opracowane, a następnie przyjęte na poziomie państw 

członkowskich UE. Stąd też pojawiła się potrzeba ich omówienia w ramach metody 

systemowej, aby móc jednoznacznie stwierdzić, czy Unia Europejska prowadzi własną, 

sui generis politykę wyznaniową, czy jedynie odtwarza w całości jakiś konkretny model 

polityki wyznaniowej z poziomu narodowego. 

W dysertacji okazało się być konieczne zastosowanie pomocniczych metod 

badawczych stosowanych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, za które uznano 

metodę statystyczną oraz metodę instytucjonalno-prawną. Pierwsza z nich, zwana także 

metodą ujęcia ilościowego i jakościowego, wydaje się być szczególnie istotna z 

perspektywy podjęcia poszukiwań komponentów ponadnarodowej polityki wyznaniowej 

zarówno w politykach wewnętrznych UE, jak i polityce zewnętrznej UE. Przedmiotem 

 
26 Zob. P. Sztompka, Analiza systemowa w naukach politycznych [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i 

teoretyczne problemy nauk politycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975; K. 

Łastawski, Metoda systemowa w badaniach politologicznych, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne” 

2008, vol. 9, s. 178-191. 
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badań, prowadzonych w ramach tejże metody badawczej, były dokumenty polityczne i 

prawne UE, w których pojawiają się bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do kwestii 

religijnych. Co więcej, analiza tychże dokumentów unijnych była przeprowadzona w 

oparciu o kryteria: podmiotowe, przedmiotowe i temporalne. Z kolei analiza 

instytucjonalno-prawna27 była niezbędna do przestudiowania aktów prawa pierwotnego i 

wtórnego UE pod kątem występowania w nich odniesień do kwestii religijnych, co 

pozwoliło w rezultacie na określenie stosunku UE do wspólnot i instytucji religijnych, 

wyznawców religii, a także dziedzictwa religijnego Europy. Analiza ta była również 

przydatna przy próbie uzasadnienia przez Autorkę, iż mamy obecnie do czynienia z 

korpusem unijnego prawa wyznaniowego in statu nascendi. 

Niniejsza praca została oparta o zróżnicowane źródła. Pierwszą część dysertacji 

oparto w głównej mierze na materiałach źródłowych, za które uznano przede wszystkim 

akty konstytucyjne wybranych państw członkowskich UE, ponieważ w ich ramach 

zostały uregulowane kwestie związane z kształtem narodowego modelu relacji pomiędzy 

państwem i religią. Do przeprowadzenia analizy różnorodnych modeli państwo-religia 

wykorzystano także liczne opracowania naukowe z obszaru politologii i prawa 

wyznaniowego. Z kolei pozostałe dwie części pracy doktorskiej powstały w oparciu o 

różnorodne dokumenty polityczne i prawne Unii Europejskiej z zakresu wybranych 

unijnych polityk szczegółowych, w których w sposób bezpośredni lub pośredni znajdują 

się odniesienia do kwestii religijnych. Niezbędne przy odtwarzaniu kształtu unijnej 

polityki wyznaniowej okazało się być orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, za 

pomocą którego Unia Europejska dokonuje wykładni unijnych przepisów prawnych 

odnoszących się do kwestii religijnych. Pomocna była również dostępna w Polsce, jak i 

za granicą literatura przedmiotu, a także szereg informacji umieszczonych na oficjalnych 

stronach internetowych instytucji unijnych oraz różnorodnych organizacji 

współpracujących z Unią Europejską przy kształtowaniu jej systemu prawnego i 

politycznego.   

Praca uwzględnia stan prawny na dzień 31 lipca 2021 roku. 

 

 
27 Zob. A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2005. 
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Część I 

Polityka wyznaniowa państw członkowskich Unii Europejskiej 

Rozdział 1: Modele relacji między polityką i religią w wybranych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej 

Uregulowanie stosunków pomiędzy państwem i religią stanowi podstawowy i 

nadrzędny cel polityki wyznaniowej państwa. W związku z tym w niniejszym rozdziale 

dokonano przeglądu najważniejszych aktów prawnych wybranych państw 

członkowskich UE pod kątem występowania w nich komponentów wewnątrzkrajowych 

polityk wyznaniowych. Zdecydowano się przede wszystkim na analizę aktów 

konstytucyjnych, gdyż posiadają one najwyższą moc prawną w państwach 

członkowskich UE, przez co determinują treść pozostałych wewnątrzpaństwowych 

aktów normatywnych w zakresie kształtowania modeli relacji na poziomie państwo-

religia28. 

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, uregulowania konstytucyjne państw 

członkowskich UE w zakresie relacji między państwem i religią nie tylko stanowią 

przedmiot ochrony Unii Europejskiej, ale co ważne, uchodzą za podstawę i „punkt 

wyjścia dla powstania oraz rozwoju tzw. wspólnotowego prawa wyznaniowego”29, a tym 

samym, także i polityki wyznaniowej UE. Należy podkreślić również fakt, iż relacje 

pomiędzy państwem i religią są traktowane jako część narodowej tożsamości państw 

członkowskich UE30, dlatego też Unia Europejska została prawnie zobowiązana do 

poszanowania różnorodności modeli relacji państwo-religia nie tylko explicite na mocy 

art. 17 TFUE, ale również implicite na podstawie art. 4 ust. 2 TUE. W świetle tego 

ostatniego artykułu „Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak 

również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi 

strukturami politycznymi i konstytucyjnymi”31. 

 
28 Zwraca na to uwagę Paweł Borecki w: P. Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego 

konstytucjonalizmu europejskiego, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2016, vol. 6, s. 175. 
29 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 

35. 
30 Niektórzy polscy badacze traktują wewnętrzne relacje pomiędzy państwem i religią jako komponent 

tożsamości narodowej. Zob. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 35; K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie 

traktatowym Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2004, t. 4, s. 9. 
31 Zob. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 13-46. 
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Przedstawienie relacji pomiędzy państwem i religią w poszczególnych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej nie wydaje się być prostym zadaniem. Polityki 

wyznaniowe państw należących do UE cechuje spore zróżnicowanie ze względu na to, 

że są one warunkowane wieloma czynnikami – zarówno tymi wewnętrznymi, jak i 

zewnętrznymi. Zdaniem polskiego politologa, Ryszarda Michalaka szczególne znaczenie 

wśród nich mają takie czynniki, jak inter alia: wielkość populacji deklarująca 

agnostycyzm i ateizm, struktura religijna państwa czy systemowy i prawny model 

wyznaniowy państwa32. Nie należy zapominać również o tym, że uregulowania dotyczące 

relacji pomiędzy państwem i religią występujące na poziomie państw członkowskich UE 

podlegają zmianom. Mogą one bowiem ulec zacieśnianiu lub osłabieniu, dlatego w 

poniższym rozdziale dysertacji zdecydowano się jedynie na dokonanie ich przeglądu i 

krótkiej charakterystyki. Podjęto przy tym próbę uwzględnienia najważniejszych różnic 

i podobieństw relacji państwo-religia występujących w wybranych państwach 

członkowskich UE. Badanie modeli tych relacji przeprowadzono w oparciu o kilka 

zagadnień, których sposób regulacji pozwala na przypisanie konkretnego państwa 

członkowskiego UE do jednego z dwóch modeli, tj.: 1) modelu państwa wyznaniowego 

lub 2) modelu państwa świeckiego w formule separacji przyjaznej (inaczej: 

skoordynowanej) lub wrogiej. Co ważne, w niniejszym rozdziale wyróżniono także trzeci 

model relacji państwo-religia, tzw. francuski model państwa świeckiego, który zdaniem 

Autorki zasługuje na szczególną uwagę, stąd też został on omówiony w oddzielnym 

podrozdziale.  

Badanie trzech wspomnianym powyżej modeli przeprowadzono w oparciu o 

następujące zagadnienia: 1) konstytucyjne podstawy relacji państwo-religia, 2) status 

prawny kościołów i związków wyznaniowych, 3) wolność religijna w wymiarze 

indywidualnym, 4) źródła finansowania kościołów i związków wyznaniowych oraz 5) 

edukacja religijna w szkolnictwie publicznym. Po dokonaniu charakterystyki tychże 

modeli zaprezentowano następnie współczesną kondycję państw wyznaniowych i 

świeckich wchodzących w skład Unii Europejskiej. 

1.1. Modele relacji między państwem i religią – ujęcie teoretyczne 

Problematyka wzajemnych relacji między państwem i religią uchodzi za 

przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, a zwłaszcza: teologii, filozofii, 

 
32 Więcej na ten temat: R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, dz. cyt., s. 26. 
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historii, nauk prawnych, socjologii czy nauk o polityce i administracji. Każda z 

wymienionych dyscyplin posiada własny sposób ujmowania zjawiska religii oraz 

szczegółowy zestaw pytań, wokół których przeprowadza badania33. Należy również 

podkreślić za Ryszardem Michalakiem, że studia nad polityką wyznaniową uchodziły 

przez dłuższy czas za domenę przedstawicieli nauk prawnych, którzy badania te 

przeprowadzali w relacji do prawa wyznaniowego. W zasadzie dopiero od niedawna 

zagadnienie związków prawa, państwa, religii i Kościoła zaczęło cieszyć się większym 

zainteresowaniem wśród przedstawicieli nauk o polityce i administracji, a w 

szczególności zaś politologii religii34. Można pokusić się zatem o stwierdzenie, że relacje 

pomiędzy państwem i religią (tudzież kościołem) stanowią obecnie „stały punkt w 

refleksji nad państwem oraz polityką tout court”35. Dzieje się to głównie za sprawą 

przeświadczenia, że państwo nowożytne właściwie od zawsze przyjmowało jakieś 

stanowisko wobec religii, wywołujące mniejsze lub większe „polityczne reperkusje”36.  

Model relacji pomiędzy państwem i religią, zdaniem ks. Józefa Krukowskiego, 

wybitnego znawcy prawa wyznaniowego, należy rozumieć jako „zespół specyficznych 

założeń doktrynalnych lub ideologicznych, jakimi kierują się władze państwowe w swej 

polityce wyznaniowej, oraz norm prawnych i metod ich realizacji w życiu społecznym”37. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak na różne typologie i klasyfikacje relacji 

pomiędzy państwem i religią, których tworzenie następuje w oparciu o kryteria i 

aksjomaty przyjęte przez danego badacza38. Niejednokrotnie stanowią one 

odzwierciedlenie panujących w danym czasie prądów ideowych lub zaangażowania 

światopoglądowego badacza39. W doktrynie polskiego prawa wyznaniowego pierwsza 

 
33 Por. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 

współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010, s. 15; V. 

Mirčov, I. Mladenović, Types of relationshipe between the state, religion and religious organisations in 

Europe – an attempt to develop a new classification, „Belgrad Law Review” 2016, no. 3, s. 242.  
34 Por. R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, dz. cyt., s. 23. 
35 Por. J. Szymanek, J. Zaleśny, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 19. 
36 Tamże. 
37 J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, 

s. 13. 
38 Jak słusznie zauważa Wojciech Brzozowski, analiza współczesnych typów relacji pomiędzy państwem i 

religią nie stanowi wyczerpującej i rozłącznej klasyfikacji, lecz bardziej elastyczną typologię. Zob. W. 

Brzozowski, Państwo wyznaniowe a państwo ideologiczne [w:] J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe. 

Doktryna, prawo i praktyka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 59; Niektórzy badacze posługują 

się jednak klasyfikacją przy opisie stosunków państwowo-religijnych. Zob. np.: P. Borecki, Modele relacji 

między państwem i Kościołem i ich wyraz we współczesnym konstytucjonalizmie, „Mazowieckie Studia 

Humanistyczne” 2005, t. 11, nr 1-2, passim; J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, 

dz. cyt., s. 13. 
39 Por. P. Borecki, Modele relacji między państwem i Kościołem i ich wyraz we współczesnym 

konstytucjonalizmie, dz. cyt., s. 159. 
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bodaj próba podziału relacji pomiędzy państwem i religią na dwa systemy, tj. system 

powiązania państwa i kościoła oraz rozdzielenia państwa i kościołów została podjęta 

przez Janinę Zakrzewską i Marka Sobolewskiego40. Klasyfikacja dokonana przez 

badaczy, aczkolwiek słuszna, nie została przeprowadzona w sposób jednoznaczny, 

dlatego też w przekonaniu Pawła Boreckiego nie należy jej traktować jako narzędzia 

służącego do analizy współczesnych stosunków pomiędzy państwem i religią41. 

Wyraźnie nawiązanie do klasyfikacji Janiny Zakrzewskiej i Marka 

Sobolewskiego należy dostrzec w analizie przeprowadzonej przez polskiego prawnika, 

Michała Pietrzaka, w ramach której dokonał on systematyki podejścia państwa do 

problematyki konfesyjnej. Badacz ten wyodrębnił dwa przeciwstawne sobie systemy, tj.: 

1) system powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi oraz 2) system rozdziału 

związków wyznaniowych i państwa. Następnie poddał je analizie w perspektywie 

historycznej i teoretyczno-prawnej42. Dychotomiczny podział relacji między państwem i 

religią dokonany przez Michała Pietrzaka posiada walor uniwersalności, ale jednocześnie 

zbyt wysoki stopień ogólności43.  

 Podział na dwa systemy relacji państwo-religia w czystej, modelowej postaci 

trudno jest współcześnie odnaleźć na mapie Starego Kontynentu. Dualny podział na 

państwo wyznaniowe i państwo świeckie powinien być postrzegany jedynie w 

kategoriach klasycznego, teoretycznego modelowania, które nie jest w stanie ukazać 

pełnej mozaiki różnorodnych form podejścia państw do problematyki religijnej44. 

Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać zwłaszcza w dynamice historycznej 

zmienności stosunków między państwem i religią oraz w ich znacznym zróżnicowaniu 

regionalnym45. Ponadto skomplikowana natura wzajemnych relacji między państwem i 

konfesją ukazuje, że choć polityka i religia stanowią odmienne przejawy ludzkiej 

 
40 Zob. J. Zakrzewska, M. Sobolewski, Wolność sumienia i wyznania, Wyd. Iskry, Warszawa 1963, s. 124. 
41 Por. P. Borecki, Modele relacji między państwem i Kościołem i ich wyraz we współczesnym 

konstytucjonalizmie, dz. cyt., s. 163. 
42 Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2003, s. 51 i n. oraz s. 75 i n. 
43 Por. P. Borecki, Modele relacji między państwem i Kościołem i ich wyraz we współczesnym 

konstytucjonalizmie, dz. cyt., s. 165; W wielu publikacjach wskazuje się na dwa podstawowe modele relacji 

pomiędzy państwem i religią. Zob. m.in.: J. Szymanek, Odmiany państwa wyznaniowego. Wprowadzenie 

[w:] J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, Warszawa 2011, s. 9; W. 

Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2003, s. 463. 
44 Szerzej na ten temat: J. Szymanek, Odmiany państwa wyznaniowego. Wprowadzenie [w:] J. Szymanek 

(red.), Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 9. 
45 Por. P. Borecki, Modele relacji między państwem i Kościołem i ich wyraz we współczesnym 

konstytucjonalizmie, dz. cyt., s. 159. 
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aktywności, to trudno je całkowicie od siebie odseparować46. W związku z tym, w 

doktrynie prawa wyznaniowego zauważa się tendencję do uszczegóławiania tej 

najprostszej klasyfikacji, która w efekcie prowadzi do tworzenia bardziej rozbudowanych 

podziałów opartych na trzech lub większej liczbie modeli regulacji wzajemnych relacji 

między państwem i religią47. Potwierdza to choćby analiza przeprowadzona przez ks. 

Józefa Krukowskiego, w ramach której wyodrębnił trzy systemy relacji pomiędzy 

państwem i religią, tj.: 1) system państwa wyznaniowego, 2) system rozdziału kościoła 

od państwa oraz 3) system państw totalitarnych. W ramach systemu państwa świeckiego 

badacz wyróżnił dodatkowo trzy typy separacji sacrum i profanum, czyli: separację 

wrogą, czystą i skoordynowaną48.  

Nieco odmienną typologię zaproponował ks. Artur Mezglewski, który w ramach 

przeprowadzonej analizy relacji państwo-religia w ujęciu historycznym wyróżnił: system 

powiązania, system rozdziału kościoła od państwa oraz system wzajemnej niezależności 

państwa i kościoła49. Za trójstronnym schematem stosunków państwowo-religijnych 

opowiada się także niemiecki badacz prawa publicznego – Gerhard Robbers, uznający, 

że ów schemat tworzą takie systemy, jak: a) system całkowitego rozdziału państwa od 

kościoła, b) system kościoła państwowego lub przeważającej religii oraz c) system 

separacji „z jednoczesnym uznaniem wielości zadań, przy których wykonywaniu 

państwo i kościół są ze sobą związane”50. 

Mając na uwadze występującą w piśmiennictwie mozaikę typologii i klasyfikacji 

stosunków między państwem i religią uznano, że podstawą niniejszej analizy podejścia 

państw Unii Europejskiej do problematyki konfesyjnej będzie podział na trzy modele, tj.: 

 
46 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, dz. cyt., s. 9. 
47 W polskiej literaturze całkowicie zapomniana wydaje się być klasyfikacja Henryka Świątkowskiego, 

który dokonując analizy historyczno-prawnej stosunków pomiędzy państwem i religią wyodrębnił aż pięć 

systemów. Zob. H. Świątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 

1962, s. 10; Współcześnie Krzysztof Orzeszyna wyodrębnia pięć modeli relacji pomiędzy państwem i 

religią. Zalicza do nich: 1) państwo wyznaniowe, 2) państwo świeckie o rozdziale radykalnym, 3) państwo 

świeckie o przyjaznym rozdziale, 4) państwo świeckie o przyjaznym rozdziale z uznaniem pozycji 

prawnych niektórych Kościołów z racji historycznych oraz 5) państwo świeckie o przyjaznym rozdziale 

bez wyraźnego uznania pozycji prawnej jednego z Kościołów. Zob. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między 

państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej. Studium 

prawnoporównawcze, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 62. 
48 Klasyfikacja ks. Józefa Krukowskiego uwzględnia stopień ideowego i strukturalnego powiązania 

państwa z Kościołem. Zob. J. Krukowski, op. cit., s. 42. 
49 Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 

12-13. 
50 Zob. G. Robbers, Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 

428.  
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1) model państwa wyznaniowego, 2) model państwa świeckiego oraz 3) francuski model 

państwa świeckiego. Zbliżoną klasyfikację zaproponował serbski profesor prawa, Sima 

Avramović, wyróżniając w Europie: model radykalnego rozdziału (np. Republika 

Francuska, Królestwo Niderlandów, Republika Słowenii), model kościoła państwowego 

(np. Republika Grecka), oraz model separacji kooperatywnej (np. Republika Federalna 

Niemiec, Królestwo Belgii czy Republika Austrii)51. Na klasyfikację modeli relacji 

państwowo-religijnych w Europie, opierającym się na tradycyjnym potrójnym podziale 

wskazuje także włoski profesor prawa kanonicznego, Silvio Ferrari, aczkolwiek 

definiując je w nieco odmienny sposób, tj. jako: system separacji (ang. separation 

system), system konkordatowy (ang. concordatarian system) oraz system kościoła 

narodowego (ang. national Church system)52. 

Jak już wspomniano powyżej, modele teoretyczne, nawet te najbardziej 

rozbudowane, rzadko kiedy stanowią idealne odzwierciedlenie rzeczywistości 

europejskiej ze względu m.in. na dynamikę zmian zachodzących współcześnie we 

wzajemnych relacjach pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. 

Stąd też coraz częściej poddaje się w wątpliwość adekwatność istniejących już propozycji 

modelowych przedstawianych w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu53. 

Schematy syntetyczne budowane jedynie w oparciu o przeciwstawne sobie pojęcia nie są 

wystarczające w zderzeniu z dynamicznie zmieniającą się architekturą relacji państwa i 

religii w państwach członkowskich Unii Europejskiej54. Zdarza się bowiem, że państwa, 

pomimo zadeklarowanego przez siebie systemu rozdziału, tworzą w praktyce mniej lub 

bardziej widoczne powiązania z konkretną konfesją. Można zauważyć także odwrotną 

sytuację, w której to określone państwo opowiada się formalnie za ścisłym związkiem z 

danym kościołem, a w praktyce więzy te są dość luźne, czy wręcz teoretyczne. Dlatego 

też prezentując modele stosunków wyznaniowych w państwach członkowskich UE 

należy pamiętać o istnieniu tych państw, które trudno jest w sposób jednoznaczny 

 
51 Por. S. Avramović, Prilozi nastanku državno-crkvenog prava u Srbiji, Službeni glasnik, Beograd 2007, 

s. 107; V. Mirčov, I. Mladenović, Types of relationshipe between the state, religion and religious 

organisations in Europe – an attempt to develop a new classification, dz. cyt., s. 244.  
52 Por. S. Ferrari, The Emerging Pattern of Church and State in Western Europe: The Italian Model, “BYU 

Law Review” 1995, no. 2, s. 421. 
53 Por. P.A. Leszczyński, O nową klasyfikację modeli relacji między państwem a związkami wyznaniowymi, 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 7-8, s. 44. 
54 Tamże, s. 45. 
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umiejscowić w ramach jednego lub drugiego modelu. Znajdują się one bowiem gdzieś 

pośrodku skali uwzględniającej stopień przenikania się sfery sacrum i profanum55. 

W całej historii kraje europejskie wykazywały niezwykłą różnorodność polityk 

państwowych dotyczących religii56. Nowoczesne modele relacji pomiędzy państwem i 

religią (tudzież kościołem) rozwinęły się głównie w XX wieku, gdyż wcześniej kościoły 

i instytucje państwowe były ze sobą dość ściśle powiązane57. Niemniej na mapie Starego 

Kontynentu można obecnie odnaleźć państwa wyznaniowe, takie jak np. Republika 

Grecka, zupełnie odmienną pod tym względem Republikę Francuską – będącą silnie 

przywiązaną do laïcité, czy zlaicyzowane kraje Europy Północnej, jak np. Królestwo 

Szwecji. W poniższej tabeli zostały zaprezentowane modele relacji pomiędzy państwem 

i religią, do których przypisano poszczególne państwa członkowskie UE. 

 

Tabela nr 1. Modele relacji pomiędzy państwem i religią występujące w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. 

 

Model państwa 

wyznaniowego 
Model państwa świeckiego 

Francuski model państwa 

świeckiego 

 

- Republika Cypryjska 

- Republika Finlandii 

- Republika Grecka 

- Królestwo Danii 

- Republika Malty 

- Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej (członek UE od 1973 

roku do 2020 roku) 

 

 

- Republika Austrii 

- Królestwo Belgii 

- Republika Bułgarii 

- Wielkie Księstwo 

Luksemburga 

- Republika Federalna Niemiec 

- Republika Chorwacji 

- Republika Czeska 

- Republika Estońska 

- Królestwo Hiszpanii 

- Irlandia 

- Republika Litewska  

- Republika Łotewska 

- Królestwo Niderlandów 

- Rzeczpospolita Polska 

- Republika Portugalii 

- Rumunia 

- Republika Słowacka 

- Republika Słowenii 

- Królestwo Szwecji (od 1 

stycznia 2000 roku) 

 

- Republika Francuska 

 
55 Por. J. Szymanek, Odmiany państwa wyznaniowego. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 9. 
56 Por. B. Massignon, The countries of Europe: all secular, all different!, confrontations.org, 25 stycznia 

2015, http://confrontations.org/admin/the-countries-of-europe-all-secular-all-different/ [dostęp: 

21.02.2019 r.]. 
57 Por. S. Riedel, Models of Church-State Relations in European Democracies, “Journal of Religion in 

Europe” 2008, vol. 1, iss. 3, s. 252.  
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- Republika Węgierska 

- Republika Włoska 

Źródło: Opracowanie własne. Stan na rok 2021.  

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono w sposób przeglądowy modele relacji 

pomiędzy państwem i religią, promujące krańcowo odmienne rozwiązania. Przyjęta 

klasyfikacja, aczkolwiek w rzeczywistości posiada wiele barw i odcieni, wydaje się być 

najbardziej czytelna. Poddaje ona badaniu przede wszystkim jedną z kluczowych 

zmiennych, czyli istnienie lub nieistnienie kościoła państwowego w określonym 

państwie. Należy dodać, że w niniejszej analizie skupiono się przede wszystkim na 

rozwiązaniach formalno-prawnych, które zostały przyjęte przez poszczególne państwa 

członkowskie Unii Europejskiej. 

1.2. Model państwa wyznaniowego  

1.2.1. Typologia państw wyznaniowych 

Pod względem historycznym za najstarszy model w systemie powiązania uznaje 

się monizm religijno-polityczny występujący na terenie państw przedchrześcijańskich 

basenu Morza Śródziemnego. Cechą charakterystyczną tego modelu było utożsamianie 

wspólnoty politycznej ze wspólnotą religijną. Tradycyjnie pojmowany „sojusz tronu z 

ołtarzem” zakładał bowiem połączenie tego, co doczesne i przemijające z tym, co boskie 

i nadprzyrodzone. Prowadziło to nie tylko do zespolenia funkcji państwowych z 

religijnymi, ale także do zanikania różnic pomiędzy władzą świecką i duchowną58. 

Połączenie sfery sacrum i profanum tworzyło pewnego rodzaju homeostazę/symbiozę, 

uznawaną za istotny fundament stabilności funkcjonowania państwa59. Sacrum z 

perspektywy państwa stanowiło niezwykle ważny komponent państwowotwórczy, który 

zespalał ze sobą polityczne i społeczne struktury profanum60.  

Niezależnie od powyższego należy dostrzec, że nowy etap w relacjach między 

religią i polityką państwową wprowadziło dopiero chrześcijaństwo, które odrzuciło 

zasadę monizmu religijno-politycznego. Za podstawę nowej koncepcji, tzw. dualizmu 

chrześcijańskiego uznano oddzielenie rzeczywistości religijnej od rzeczywistości 

 
58 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 51; M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między 

państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, nr 1, 

s. 61. 
59 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja idei państwa wyznaniowego [w:] J. Szymanek (red.), Państwo 

wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 60. 
60 Por. J. Szymanek, Odmiany państwa wyznaniowego. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 11. 
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politycznej, a zatem rozróżnienie porządku doczesnego i duchowego61. Wprowadzenie 

dualizmu chrześcijańskiego okazało się być jednak dość trudnym procesem, stąd też 

pojawiła się chęć powrotu do koncepcji monizmu religijno-politycznego, aczkolwiek już 

w wydaniu chrześcijańskim. Doprowadziło to do powstania najpierw cezaropapizmu, a 

następnie papocezaryzmu62. 

W ramach cezaropapizmu władza państwowa chciała dominować nad władzą 

kościelną poprzez kontrolowanie i ingerowanie we wszystko to, co było związane z 

działalnością kościelną. Obecność cezaropapizmu można było zaobserwować na 

Wschodzie w ramach cesarstwa bizantyjskiego, a na Zachodzie w ramach cesarstwa 

rzymskiego (i to w dwóch wydaniach, tj.: frankofońskim i germańskim)63. Warto zwrócić 

także uwagę na wspomniany już model papocezaryzmu (inaczej: teokracji papieskiej), 

który ukształtował się w średniowieczu na gruncie sporów i walk pomiędzy cesarzami 

niemieckimi a papieżami. Głównym przejawem tego modelu była nadrzędność prawa 

kanonicznego nad prawem świeckim, a także zwierzchnictwo papieża nad władcami 

politycznymi. Nie wdając się w szczegóły należy również podkreślić, że w epoce 

nowożytnej w wyniku reformacji pojawił się kolejny model w systemie powiązania, tzw. 

jurysdykcjonizm. W literaturze przedmiotu wyróżnia się jego dwie odmiany, czyli 1) 

jurysdykcjonizm protestancki oraz 2) jurysdykcjonizm katolicki. Pierwszy z nich 

stanowił konsekwencję odrzucenia zwierzchnictwa papieża przez kościoły protestanckie, 

prowadząc tym samym do zerwania jedności ze Stolicą Apostolską; istotą zaś drugiego 

było ograniczenie uprawnień papieża względem kościołów lokalnych, co wynikało z 

faktu, iż władcy państw katolickich przypisywali sobie prawo do opieki nad kościołem, 

które w rezultacie prowadziło do ich ingerencji w jego sprawy wewnętrzne64. 

Jak słusznie zauważa Maria Gołda-Sobczak, powyższe koncepcje relacji 

pomiędzy państwem i religią są zwykle prezentowane w literaturze przedmiotu w duchu 

europocentrycznym, w ramach którego nie dostrzega się złożoności tych relacji, np. w 

państwach islamskich. Podkreślić jednocześnie wypada, że charakterystyka modelu 

państwa konfesyjnego w Europie nastręcza wiele trudności, gdyż współcześnie nie 

 
61 Por. K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-prawny, 

„Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK” 2018, nr 41, s. 69 -70. 
62 Por. K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-prawny, dz. 

cyt., s. 71. 
63 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 62. 
64 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 63-64; K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-

prawny, dz. cyt., s. 75. 
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przyjmuje on czystej, homogenicznej postaci65. Złożoność tego modelu sprawia, że ma 

on wiele kształtów i odcieni, których występowanie jest implikowane różnorodnymi 

czynnikami związanymi m.in. z przemianami społeczno-politycznymi państw 

europejskich, które miały miejsce na przestrzeni dziejów. Rozbieżności między 

modelami powiązania państwa i religii występującymi wewnątrz UE uwypuklają się 

głównie na poziomie organizacyjnych i funkcjonalnych więzów łączących państwo z 

daną konfesją, zwłaszcza w takich kwestiach, jak np. status prawny kościołów i 

związków wyznaniowych czy sposób wsparcia finansowego religii przez władze 

państwowe. Ponadto w literaturze przedmiotu wskazuje się na wiele odmian modelu 

państwa wyznaniowego w zależności od przyjętego przez danego badacza kryterium66. 

Trzeba jednak zauważyć, że na przestrzeni XIX i XX wieku wśród państw konfesyjnych 

związanych z kulturą chrześcijańską nastąpiło przejście od formuły tradycyjnej do 

obecnie powszechnie występującej w Europie, formuły zmodernizowanej67. 

Integralną częścią europejskiej tradycji konstytucyjnej nadal są zatem państwa, 

które uwzględniają istnienie kościoła narodowego (inaczej: kościoła oficjalnego lub 

państwowego). Czasami można jednak spotkać się z błędnym przeświadczeniem, że w 

krajach, w których społeczeństwo wyznaje tradycyjnie katolicyzm przyjęto model 

powiązania państwa z religią. Na przykład w literaturze przedmiotu wskazuje się, że 

Irlandia choć formalnie uznana jest za państwo deklarujące oficjalnie system rozdziału, 

w praktyce posiada daleko idące więzy z religią. Stąd też niekiedy można spotkać się z 

poglądem, że Irlandia realizuje model państwa konfesyjnego nie tyle w znaczeniu 

formalnym, co raczej materialnym68. Relacje na poziomie państwo-religia panujące w 

tym kraju należy jednak umieścić wyłącznie w kategoriach modelu państwa świeckiego. 

Spoglądając bowiem na strukturę członkowską Unii Europejskiej możemy 

odnaleźć zaledwie kilka państw, które reprezentują obecnie model państwa konfesyjnego. 

 
65 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 66. 
66 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, dz. cyt., s. 61; P. Burgoński, Modele 

relacji między religią i polityką [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, 

Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 220; T.J. Zieliński, Państwo 

wyznaniowe – analiza typologiczna [w:] J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i 

praktyka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 25 i n.; W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. 

Poszukiwanie standardu europejskiego, dz. cyt., s. 501-502.  
67 Obecnie w Unii Europejskiej nie występuje państwo wyznaniowe o charakterze tradycyjnym. Takim 

państwem była niegdyś Hiszpania za czasów panowania generała Franco. Por. J. Krukowski, Kościół i 

państwo. Podstawy relacji prawnych, dz. cyt., s. 61.; W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. 

Poszukiwanie standardu europejskiego, dz. cyt., s. 502. 
68 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja idei państwa wyznaniowego, dz. cyt., s. 79-80. 
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Zgodnie z poniżej przedstawioną tabelą do takich państw zalicza się: Republikę 

Cypryjską, Królestwo Danii, Republikę Finlandii, Republikę Grecką oraz Republikę 

Malty (do niedawna także Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). 

 

Tabela nr 2. Data przystąpienia państw wyznaniowych do WE/UE. 

 

Państwo członkowskie UE reprezentujące 

model państwa wyznaniowego 

 

Data przystąpienia do WE/UE 

Republika Cypryjska 1 maja 2004 rok 

Republika Malty  1 maja 2004 roku  

Republika Finlandii 1 stycznia 1995 rok 

Republika Grecka 1 stycznia 1981 rok 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej 
1 stycznia 1973 rok 

Królestwo Danii 1 stycznia 1973 rok 

Źródło: Opracowanie własne. Stan na rok 2021.  

Zważywszy na powyższą tabelę podkreślić wypada, że wszystkie państwa 

członkowskie UE reprezentujące model państwa konfesyjnego nie należą do państw 

założycielskich Wspólnoty Europejskiej. Pierwsze państwa tworzące projekt integracji 

europejskiej były albo laickie, jak Republika Francuska, albo częściowo 

zsekularyzowane, jak Republika Federalna Niemiec. Należy jednocześnie zauważyć, że 

pierwsza styczność WE z modelem państwa wyznaniowego nastąpiła dopiero w 1973 

roku, czyli w momencie wstąpienia Wielkiej Brytanii i Królestwa Danii w struktury 

wspólnotowe. Mając zaś na uwadze aktualną liczbę wszystkich państw członkowskich 

UE warto podkreślić, że model państwa wyznaniowego preferuje jedynie pięć z 

dwudziestu siedmiu państw, co czyni go zdecydowanie modelem mniejszościowym w 

Unii Europejskiej. 

1.2.2. Konstytucyjne podstawy państwa wyznaniowego 

Posiadanie charakteru konfesyjnego przez państwo jest zazwyczaj regulowane za 

pomocą przepisów konstytucyjnych i/lub ustawowych. Wskazanie jednak uniwersalnego 

sposobu wdrażania idei państwa wyznaniowego do konstytucji państw europejskich 

nastręcza wiele trudności. Współcześnie system powiązania państwa i kościoła jest nie 

tylko różnie nazywany, ale również rozmaicie umiejscawiany w treści ustaw 

zasadniczych przez europejskich ustrojodawców69.  

 
69 Por. tamże, s. 60. 
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Poza Republiką Cypryjską i Republiką Finlandii w pierwszych postanowieniach 

konstytucyjnych państw wyznaniowych należących do Unii Europejskiej pojawia się 

explicite lub implicite odwołanie do jednej religii dominującej, alternatywnie - kościoła 

państwowego, który w toku wydarzeń historycznych odegrał istotną rolę w dziejach 

danego państwa70. Dla przykładu konstytucja Republiki Greckiej z 1975 roku stanowi, że 

„dominującą religią w Grecji jest religia Wschodnioprawosławnego Kościoła 

Chrystusowego” (zob. art. 3 ust. 1 konstytucji)71. Taki zapis konstytucyjny nie jest 

zaskakujący, biorąc pod uwagę strukturę wyznaniową tego kraju, w której dominujące 

miejsce zajmują prawosławni72. Ponadto uznanie prawosławia za religię dominującą 

(ang. prevailing religion), nadaje greckiemu powiązaniu państwowo-religijnemu wymiar 

socjologiczny73. Dodatkowo w Republice Greckiej można zaobserwować najsilniejszy w 

Unii Europejskiej związek między państwem i Kościołem, który przez niektórych 

uznawany jest wręcz za współczesną wersję cezaropapizmu74. Istotne znaczenie 

odgrywają tutaj także racje historyczne, ponieważ Kościół Prawosławny odegrał jedną ze 

znaczących ról nie tylko w zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej Greków, ale 

także w walce o niepodległość z Imperium Osmańskim. Mając to na uwadze, nie dziwi 

zatem fakt, iż w badaniach przeprowadzonych przez Pew Research Center aż 76% 

respondentów stwierdziło, że bycie prawosławnym ma istotne znaczenie dla bycia 

„prawdziwym Grekiem”75. 

Odwołanie do jednej konkretnej religii można również dostrzec w art. 2 ust. 1 

maltańskiej konstytucji z 1964 roku, w którym wskazano, że religia Rzymskokatolickiego 

 
70 W literaturze wskazuje się również na inne czynniki, tj.: kulturowe, teologiczne czy socjologiczne, które 

odgrywają decydującą rolę przy przyznaniu przez państwo pozycji dominującej konkretnemu Kościołowi 

(lub religii). Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 62.  
71 W greckiej konstytucji regulacje prawne dotyczące relacji pomiędzy państwem i religią zostały 

umiejscowione w postanowieniach zasadniczych. Zob. Konstytucja Grecji z dnia 9 czerwca 1975 roku, 

tłum. G. i W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii 

Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 299-340.  
72 Około 81-90% populacji Republiki Greckiej to prawosławni. Ponadto szacuje się, że około 4-15% 

greckiej populacji to ateiści, a mniej więcej 2% to muzułmanie. Z kolei dane przedstawione przez pozostałe 

wspólnoty religijne sugerują, że ich członkowie łącznie stanowią od 3 do 5% populacji tego kraju. Zob. 

U.S. Department of State, 2018 Report on International Religious Freedom: France, 

https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/france/ [dostęp: 20.05.2019 

r.]. 
73 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja idei państwa wyznaniowego, dz. cyt., s. 70. 
74 Por. M. Przeciszewski, Państwa europejskie wobec religii, ekai.pl, 19 października 2011 r., 

https://www.ekai.pl/panstwa-europejskie-wobec-religii/ [dostęp:15.04.2021 r.]. 
75 Por. Pew Research Center, Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanych przez ateistyczne 

reżimy, Centrum Badawcze PEW 2017, s. 5, https://www.pewresearch.org/wp-

content/uploads/sites/7/2017/05/POL-Overview-FOR-WEB.pdf [dostęp: 12.12.2021 r.]. 



33 
 

Kościoła Apostolskiego uchodzi za „religię Malty”76. Jak widać, ustrojodawca maltański 

w przeciwieństwie do tego greckiego zdecydował się na bardziej lakoniczny zapis 

konstytucyjny, rezygnując w nim z użycia przymiotnika określającego religię jako 

„dominującą” lub „państwową”. Na instytucjonalne powiązanie państwa z religią 

zdecydowało się także Królestwo Danii, które w §4 konstytucji z 1953 roku wskazuje, iż 

Ewangelicki Kościół Luterański posiada status kościoła państwowego77. Co ciekawe, 

duński termin „kościół narodowy” (duń. Dansk Folkekirke)78 pojawił się po raz pierwszy 

już w konstytucji z 1849 roku79. Idea „kościoła ludowego” stanowi podstawę wizerunku 

Kościołów skandynawskich. Koncepcja ta pozostaje silna we wszystkich krajach 

skandynawskich, niezależnie od obecnie obowiązującego statusu prawnego danego 

kościoła80. 

Na oddzielną uwagę zasługują Republika Cypryjska oraz Republika Finlandii. 

Oba państwa nie posiadają expressis verbis charakteru konfesyjnego. W świetle 

obowiązujących postanowień konstytucyjnych w Republice Cypryjskiej nie ma 

formalnie ustanowionej religii państwowej, aczkolwiek w doktrynie podkreśla się, że nie 

należy jej traktować w kategoriach państwa świeckiego81. Konstytucja cypryjska z 1960 

roku wprowadza dwuwspólnotową strukturę, odzwierciedlającą dwie dominujące wśród 

cypryjskich obywateli religie, tj. prawosławie i islam82. Nieco inaczej wygląda sytuacja 

w konstytucji Republiki Finlandii, w której nie ma explicite odniesienia do 

jakiegokolwiek kościoła państwowego83. Niemniej w fińskiej konstytucji zaakcentowany 

jest szczególny status Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego poprzez wskazanie w treści 

art. 76, że „przepisy dotyczące organizowania i zarządzania Kościołem Ewangelicko-

 
76 Zob. Konstytucja Malty z dnia 21 września 1964 roku, tłum. J. Winczorek [w:] W. Staśkiewicz (red.), 

Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe 2011, s. 473-518. 
77 Zob. Konstytucja Królestwa Danii z dnia 5 czerwca 1953 roku, tłum. M. Grzybowski, [w:] W. 

Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 

215-225. 
78 W literaturze przedmiotu dopuszcza się możliwość dwóch alternatywnych tłumaczeń tego terminu, tj. 

„Kościół Narodu Duńskiego” lub „Duński Kościół Narodowy”. Por. F. Cranmer, Church state relations in 

Scandinavia [in:] F. Cranmer, J. Lucas, B. Morris, Church and State. A mapping exercise, The Constitution 

Unit, UCL London, 2006, s. 79. 
79 Por. I. Dübeck, Państwo i kościół w Danii [w:] G. Robbers (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii 

Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 83. 
80 Zob. więcej na ten temat: F. Cranmer, Church-State relations in Scandinavia, dz. cyt., s. 79-81. 
81 Por. W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, dz. cyt., s. 

470; M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 68.  
82 Zob. art. 2 ust. 1 i 2 Konstytucji Republiki Cypryjskiej z dnia 16 sierpnia 1960 roku, tłum. L. i P. Akritidis, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 49.  
83 Por. M. Heikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, Państwo i Kościół w Finlandii [w:] G. Robbers (red.), 

Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 114. 
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Luterańskim znajdują się w ustawie kościelnej”84. Jest to właściwie jedyny przepis 

prawny, w którym konstytucja odnosi się explicite do tego Kościoła. 

W poniższej tabeli zestawiono różne formuły ujęcia konstytucyjnego statusu 

religii dominującej lub kościoła państwowego, na które zdecydowały się państwa 

konfesyjne UE. 

Tabela nr 3. Różne formuły ujęcia statusu państwowego religii lub kościoła w państwach 

wyznaniowych należących do Unii Europejskiej. 

 

Państwo członkowskie UE Podstawa prawna 

 

Status państwowy wybranej 

religii lub kościoła 

 

Republika Cypryjska Konstytucja z 1960 roku 

 

Brak formalnie ustanowionej na 

mocy konstytucji religii 

dominującej, czy kościoła 

państwowego 

 

*W Republice Cypryjskiej mamy 

dwie główne tradycyjne religie, tj.: 

islam i prawosławie. 

 

Królestwo Danii Konstytucja z 1953 roku 

 

Ewangelicki Kościół Luterański 

jako kościół państwowy 

 

Republika Finlandii Konstytucja z 1999 roku 

 

Brak explicite odniesienia w 

konstytucji do kościoła 

państwowego 

 

*W Republice Finlandii mamy dwa 

kościoły narodowe, tj.: Kościół 

Ewangelicko-Luterański i Kościół 

Prawosławny.  

 

Republika Grecka Konstytucja z 1975 roku 

 

Religia 

Wschodnioprawosławnego 

Kościoła Chrystusowego jako 

religia dominująca 

 

Republika Malty Konstytucja z 1964 roku 

Religia Rzymskokatolickiego 

Kościoła Apostolskiego jako 

„religia Malty” 

 
84 Zob. art. 76 Konstytucji Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 roku, tłum. J. Osiński, [w:] W. Staśkiewicz 

(red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 262. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie konstytucji państw wyznaniowych UE. Stan na rok 2021. 

W literaturze przedmiotu zauważa się, że formalnoprawne odstąpienie Kościoła 

Ewangelicko-Luterańskiego od statusu tzw. kościoła państwowego nastąpiło w wyniku 

dokonującej się w Republice Finlandii ewolucji protestantyzmu. Można zatem 

przypuszczać, że poprzez nazwanie Kościoła protestanckiego mianem „kościoła 

narodowego” chciano zaakcentować jego społeczną funkcję pełnioną w służbie 

obywatelom. Co więcej, użycie terminu „kościół narodowy” miało na celu zapewne 

wyeksponowanie wymiaru socjologicznego powiązania fińskiego narodu z Kościołem 

Ewangelicko-Luterańskim, czego nie mogło zapewnić określenie „kościół państwowy”. 

Ma on bowiem nie tylko charakter nomenklatury prawnowyznaniowej, ale także 

pejoratywne zabarwienie ideologiczne85. Gwoli ścisłości dodać trzeba, że status „kościoła 

narodowego” posiada również Fiński Kościół Prawosławny, do którego należy nieco 

ponad 1% obywateli Republiki Finlandii. 

Powiązania państwa i religii (tudzież kościoła) nie powinno ograniczać się 

wyłącznie do nadania religii lub kościołowi statusu państwowego w świetle postanowień 

konstytucyjnych. Zaakcentowanie związku państwa z religią może nastąpić również 

poprzez umiejscowienie określonej formuły nominatio lub invocatio Dei na początku 

aktu konstytucyjnego, czyli w tzw. preambule86. Należy zauważyć, że wśród państw 

członkowskich UE posiadających obecnie status państwa wyznaniowego jedynie 

Republika Grecka zdecydowała się na zawarcie we wstępie jednozdaniowego odwołania 

do Boga, poprzedzającego właściwy tekst konstytucji z 1975 roku87. Inwokacja ta 

przybiera postać stricte chrześcijańską, co jasno wybrzmiewa z użytego w niej zwrotu, 

rozpoczynającego się od słów:  „W imię Trójcy Świętej, Jedynej i Niepodzielnej”88. 

Założeniem tejże formuły była akceptacja prawdy objawionej o Trójcy Świętej, która 

 
85 Zwraca na to uwagę V. Serzhanova w: V. Serzhanova, Kościoły w Finlandii, „Studia z Prawa 

Wyznaniowego”  2007, t. 10, s. 71. 
86 W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka typów preambuł, tj.: 1) preambułę motywacyjną (ukazującą 

przyczyny wydania danego aktu), 2) preambułę historyczną (akcentującą ciągłość określonych procesów 

historycznych), 3) preambułę merytoryczną (wskazującą przedmiot regulacji aktu normatywnego) oraz 4) 

preambułę etyczną (odwołującą się do określonych wartości, zwykle wartości chrześcijańskich). Należy 

przy tym pamiętać, że w obrębie jednej preambuły mogą wystąpić rozmaite uzasadnienia typologiczne. 

Por. D. Górecki, Preambuła do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – potrzebna czy zbędna? [w:] D. 

Górecki, Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2015, s. 39. 
87 Wśród państw konfesyjnych należących do UE, krótką preambułą, a właściwie incipit zawiera również 

Republika Finlandii. Nie znajdziemy w niej jednak żadnego odwołania do Boga. Por. D. Górecki, 

Preambuła do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – potrzebna czy zbędna?, dz. cyt., s. 40. 
88 Zob. Preambuła Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 roku, dz. cyt., s. 299. 
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odgrywa istotną rolę w wierze chrześcijańskiej. Ponadto greckie invocatio Dei podkreśla 

nie tylko szczególne więzy istniejące pomiędzy państwem i religią, ale przypomina także 

o tym, jak ważne miejsce w życiu greckich obywateli zajmuje właśnie prawosławie89.  

W niektórych tekstach aktów konstytucyjnych państw konfesyjnych należących 

do Unii Europejskiej został sformułowany wymóg składania przysięgi wiernego 

wypełniania zadań przez osoby obejmujące określone funkcje publiczne. Jak pokazuje 

praktyka konstytucyjna, owe roty przysięgi konstytucyjnej częstokroć zostają 

wzbogacane odwołaniem do Boga, przybierającym formułę chrześcijańską bądź 

uniwersalną90. Chrześcijańska wersja roty znalazła zastosowanie w greckiej konstytucji 

z 1975 roku, w której zgodnie z art. 33 ust. 2 Prezydent składa przed Izbą Deputowanych 

przysięgę przestrzegania Konstytucji i ustaw oraz wiernego wypełniania powierzonych 

mu obowiązków „w imię Trójcy Świętej, Jedynej i Niepodzielnej”91. Rota ślubowania 

prezydenckiego oparta na doktrynie wiary chrześcijańskiej nie przewiduje żadnych 

modyfikacji. Oznacza to, że grecka konstytucja nie uwzględnia możliwości wyboru na 

prezydenta osoby niebędącej chrześcijaninem92. W świetle art. 59 ust. 1 greckiej 

konstytucji członkowie parlamentu składają podobnie brzmiącą przysięgę, w której 

również zostało zamieszczone odwołanie do „Trójcy Świętej, Jedynej i Niepodzielnej”. 

W tym przypadku grecka konstytucja przewiduje jednak pewien wyjątek. W sytuacji, gdy 

deputowani do parlamentu wyznają „inną wiarę lub religię”, mogą wówczas, na 

podstawie art. 59 ust. 2, złożyć przysięgę pozostającą w zgodzie „z formułą ustanowioną 

przez ich religię lub wyznanie”. Przyjęcie takiego rozwiązania przez greckiego 

ustrojodawcę zapewnia deputowanym innej religii lub wiary prawną ochronę ich 

wolności religijnej93.  

 
89 Por. M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej, „Rocznik Teologiczny” 

2009, t. 51, nr 1-2, s. 150. 
90 Por. J. Krukowski, „Invocatio Dei” w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych. Refleksja 

w związku z debatą nad projektem Konstytucji RP, „Ethos” 1996, nr 3/4, s. 209. 
91 W świetle art. 33 ust. 2 konstytucji Republiki Greckiej z 1975 roku oficjalny tekst przysięgi nowo 

wybranego Prezydenta brzmi następująco: „Przysięgam, w imię Trójcy Świętej, Jedynej i Niepodzielnej, 

przestrzegać Konstytucji i ustaw, czuwać nad ich wiernym przestrzeganiem, bronić niezależności 

narodowej i integralności kraju, chronić prawa i wolności Greków i służyć interesowi powszechnemu i 

rozwojowi Ludu Greckiego”. Zob. art. 33 ust. 2 Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 roku, dz. cyt., s. 310. 
92 Por. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Stosunki między państwem i kościołami w Grecji, „Prawo Kanoniczne: 

Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1998, t. 41, nr 3-4, s. 253. 
93 W świetle brzmienia art. 59 ust. 2 greckiej konstytucji: „Deputowani wyznający inną wiarę lub religię 

składają przysięgę zgodnie z formułą ustanowioną przez ich religię lub wyznanie”. Zob. art. 59 ust. 2 

Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 roku, dz. cyt., s. 318. 
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Zdarza się także, że w postanowieniach konstytucyjnych państw konfesyjnych, 

oprócz rot przysięgi zawierających odwołanie do konkretnej religii, formułuje się 

wytyczne dotyczące wyznawania religii przez osoby ubiegające się o określone funkcje 

państwowe. Najczęściej powstałe regulacje prawne w tym zakresie dotyczą głowy 

państwa. Takie rozwiązania przyjęły kraje skandynawskie, które choć nie wszystkie 

zdecydowały się model państwa wyznaniowego, zobowiązują prawnie króla do 

wyznawania określonej religii lub przynależności do konkretnego kościoła94. Jako 

przykład może posłużyć Królestwo Danii, w którym król winien być wyznawcą religii 

ewangelicko-luterańskiej (zob. §6 konstytucji Królestwa Danii z 1953 roku)95.  

Warto również odnotować, że dla systemu powiązania charakterystyczny jest 

także monizm strukturalno-organizacyjny, aczkolwiek występuje on głównie w 

pozaeuropejskich systemach powiązania. Niemniej jednak ,wypada wspomnieć tutaj o 

Królestwie Danii, która przyjęła w tym zakresie pewne rozwiązania. Otóż duchowni 

reprezentujący kościół państwowy mogą: 1) zostać deputowanymi do duńskiego 

parlamentu, tj. Folketingu96, 2) wejść w skład rządu duńskiego lub 3) piastować urząd 

Ministra do spraw Kościoła97. 

1.2.3. Status prawny kościołów i związków wyznaniowych  

Jedną z rudymentarnych cech modelu państwa konfesyjnego jest brak 

równouprawnienia wszystkich kościołów i związków wyznaniowych98. W związku z 

tym, status prawny wspólnot religijnych w państwach wyznaniowych UE bywa 

 
94 W Królestwie Szwecji zgodnie z brzmieniem §4 Aktu o Sukcesji z 1810 roku od króla wymaga się 

wyznawania religii ewangelicko-augsburskiej oraz wychowywania „książąt i księżniczek Domu 

Królewskiego” w tym samym wyznaniu. Co ciekawe, pomimo dokonanego w tym kraju rozdziału państwa 

i religii w 2000 roku, powyższy wymóg nadal posiada moc prawnie obowiązującą. Zob. Akt o sukcesji 

tronu (Successionsordningen) z dnia 26 września 1810 roku, 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwecja-a2.html [dostęp: 12.06.2019 r.]. Z kolei w Królestwie 

Norwegii zgodnie z §4 konstytucji z 1814 roku: „Król powinien stale wyznawać religię ewangelicko-

augsburską, popierać ją i ochraniać”. Zob. §4 Konstytucji Królestwa Norwegii uchwalona przez 

Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 roku, z późniejszymi zmianami, tłum. J. Osiński, 

Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996, s. 24. 
95 W myśl §6 duńskiej konstytucji: „Król winien należeć do Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego”. Zob. 

§6 Konstytucji Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 roku, dz. cyt., s. 215. 
96 Zgodnie z konstytucją Królestwa Danii z 1953 roku Folketing składa się z jednej izby, która liczy nie 

więcej niż 179 deputowanych. Nazwę duńskiego parlamentu „Folketing” można przetłumaczyć na język 

polski jako „Zgromadzenie Ludowe”. Por. M. Grzybowski, Dania. Zarys systemu ustrojowego, Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 119. 
97 Por. P. Florjanowicz-Błachut, Systemy relacji państwo-kościół w krajach skandynawskich (nordyckich) 

– między powiązaniem a rozdziałem. Regulacje konstytucyjne i subkonstytucyjne [w:] P. Borecki, A. 

Czohara, T.J. Zieliński, Pro bono Republicae. Księga jubileuszowa profesora Michała Pietrzaka, Wyd. 

Lexis Nexis 2009, s. 230. 
98 Por. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 

współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, dz. cyt., s. 95. 
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niezwykle zróżnicowany. Mimo to w modelu powiązania państwa i religii nadaje się 

zwykle uprzywilejowaną pozycję pod względem formalno-prawnym jedynie tym 

kościołom, którym przyznano status państwowy na mocy uregulowań konstytucyjnych. 

Na przykład, Kościół Prawosławny w Republice Greckiej, posiadający uprzywilejowaną 

pozycję względem innych wspólnot religijnych, jest traktowany jako osoba prawna prawa 

publicznego. W świetle brzmienia art. 3 ust. 1 greckiej konstytucji z 1975 roku Kościół 

ten jest nie tylko autokefaliczny i samodzielny, ale także pozostaje w jedności 

doktrynalnej z Ekumenicznym Patriarchatem Konstantynopola oraz innymi kościołami 

prawosławnymi99. Warto przy tym nadmienić, że do podmiotów prawa publicznego w 

Republice Greckiej zalicza się również społeczność żydowską i mniejszość muzułmańską 

w zachodniej części Tracji. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe mają ograniczoną 

możliwość prowadzenia swojej działalności, a ich status prawny stanowi w znacznej 

części przedmiot regulacji ustawodawstwa wewnętrznego100. Zgodnie zaś z art. 13 ust. 2 

greckiej konstytucji, warunkiem sine qua non legalnego i publicznego praktykowania 

religii jest posiadanie przez daną wspólnotę religijną statusu tzw. znanej religii (ang. 

recognized religion). By uzyskać taki status, wspólnota religijna nie może posiadać 

ukrytych kultów i sekretnych dogmatów, ani naruszać zasad moralnych i porządku 

publicznego101. Co ważne, wspólnoty nieprawosławne, które nie zostały wyposażone w 

osobowość publicznoprawną, mogą przybierać dowolną formę prawną. Zgodnie z 

greckim kodeksem cywilnym najczęściej jest to forma fundacji, związku osób lub 

stowarzyszenia102. 

W Republice Cypryjskiej na mocy konstytucji z 1960 roku nie przyznaje się 

explicite statusu państwowego żadnej wspólnocie religijnej. Niemniej jednak, 

Autokefaliczny Grecki Kościół Prawosławny na Cyprze jest traktowany jako osoba 

prawna prawa publicznego103. Ponadto na mocy postanowień konstytucyjnych Kościół 

ten posiada wyłączne prawo do regulowania i administrowania „swoimi sprawami 

 
99 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 69; K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 79; M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-

Kościół w Republice Greckiej, dz. cyt., s. 150. 
100 Por. K. Papastathis, Church jurisdictional fragmentation, religious discourse and public policy: The 

Greek Case, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 69.  
101 Por. C. Papastathis, Państwo i Kościół w Grecji [w:] G. Robbers (red.), Państwo i Kościół w krajach 

Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 153. 
102 Por. M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej, dz. cyt., s. 157. 
103 Por. A. Emilianides, Państwo i Kościół na Cyprze [w:] G. Robbers (red.), Państwo i Kościół w krajach 

Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 55. 
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wewnętrznymi i majątkiem, zgodnie ze Świętymi Kanonami i jego aktualnie 

obowiązującą Kartą”104. Należy jednocześnie wspomnieć, że w Republice Cypryjskiej 

zostały uznane dodatkowo trzy inne grupy religijne. Należą do nich: Kościół katolicki, 

Kościół ormiański oraz Kościół maronicki105. Pozostałe grupy religijne mogą 

zarejestrować się jedynie jako organizacje non-profit106. Z kolei Republika Malty jako 

kraj o silnej tradycji katolickiej uprzywilejowuje Kościół Rzymskokatolicki107. W tym 

śródziemnomorskim państwie nie wymaga się natomiast rejestracji grup religijnych, 

aczkolwiek przysługuje im możliwość zarejestrowania się jako organizacje 

wolontariackie108. 

Odmiennie wygląda zaś sytuacja w Królestwie Danii, w którym status prawny 

Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego jest zbliżony do agencji państwowych, a jego 

prawne regulacje stanowią część prawa publicznego. Warte uwagi jest również to, iż 

duńskie Ministerstwo Spraw Kościelnych może nadać oficjalny status wspólnotom 

religijnym innym niż Ewangelicki Kościół Luterański. Dokonuje tego w dwojaki sposób 

poprzez: 1) uznanie na mocy dekretu królewskiego lub 2) oficjalną rejestrację109. Do tzw. 

grup nieuznawanych ani dekretem królewskim, ani procesem rejestracji rządowej zalicza 

się m.in. Kościół Scjentologiczny110. Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja w 

Republice Finlandii, w której uznaje się aż dwa „kościoły narodowe” – Kościół 

Ewangelicko-Luterański oraz Fiński Kościół Prawosławny111. Oba Kościoły posiadają 

 
104 Art. 110 ust. 1 Konstytucji Republiki Cypryjskiej z 16 sierpnia 1960 roku, dz. cyt., s. 114. 
105 Por. R. Jankowska, Kościół prawosławny na Cyprze jako przywódca religijny i polityczny Greków 

Cypryjskich: mit czy rzeczywistość? [w:] J. Wódz (red.), O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i 

antropologii polityki: próby refleksji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 79. 
106 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Cyprus, 12 maja 2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/cyprus/ [dostęp: 12.07.2021 

r.]. 
107 Więzy instytucjonalne Republiki Malty z Kościołem katolickim mają swoje korzenie historyczne 

sięgające funkcjonowania Zakonu Maltańskiego, kiedy to prawo kanoniczne uchodziło wówczas za 

dominujący porządek prawny Malty. Więcej na ten temat zob. S. Góra, D. Góra, Relacje państwo – Kościół 

katolicki oraz przemiany kulturowe na współczesnej Malcie – zasady a rzeczywistość, „Przegląd Prawa 

Wyznaniowego” 2021, t. 13, s. 86. 
108 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Malta, 12 maja 2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/malta/ [dostęp: 12.07.2021 

r.]. 
109 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Denmark, 12 May 

2021, https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/denmark/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
110 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 72-73; W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i 

religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, dz. cyt., s. 471. 
111 Fiński Kościół prawosławny został podporządkowany w sposób hierarchiczny Ekumenicznemu 

Patriarchatowi w Konstantynopolu. Por. V. Serzhanova, Kościoły w Finlandii, „Studia z Prawa 

Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 85. 
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status osoby prawnej prawa publicznego, aczkolwiek ich sytuacja prawna została 

uregulowana przez dwie odrębne ustawy112. Pozycja prawna Kościoła Luterańskiego jest 

regulowana Ustawą o Kościele z 1993 roku113, natomiast Kościoła Prawosławnego – 

Ustawą – Prawo o Kościele prawosławnym z 2003 roku114. Istnienie dwóch „kościołów 

narodowych” w tym kraju jest implikowane: z jednej strony – względami historycznymi, 

z drugiej zaś – znaczącą przynależnością fińskich obywateli do obu konfesji.  Trzeba 

jednak zauważyć, że dysproporcja w liczbie członków tychże Kościołów jest dość 

wyraźna115. Zgodnie z danym z 2020 roku 67,6% fińskiej populacji należy do Kościoła 

Ewangelicko-Luterańskiego, natomiast jedynie 1,1% przynależy do Fińskiego Kościoła 

Prawosławnego116. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe, funkcjonujące w fińskiej 

przestrzeni publicznej są traktowane wyłącznie jako podmioty prawa prywatnego. Ich 

działalność opiera się na przepisach prawnych zawartych w treści Ustawy o wolności 

religijnej z 2003 roku117.  

Trzeba nadto podkreślić, że w aktach konstytucyjnych państw konfesyjnych UE 

oprócz postanowień przyznających określonemu kościołowi (tudzież religii) status 

szczególny, umiejscawia się czasami postanowienia, za pomocą których otacza się 

uprzywilejowany kościół (religię) stosowną opieką państwową. Na przykład, gwarancje 

wsparcia ze strony państwa w Królestwie Danii otrzymuje Ewangelicki Kościół 

Luterański, o czym wspomniano dość powściągliwie w §4 konstytucji z 1953 roku118. W 

konstytucji Republiki Greckiej z 1975 roku ochroną państwową zostały zaś objęte sprawy 

natury stricte religijnej, które dotyczą wyznania prawosławnego. Potwierdzeniem na to 

jest art. 3 ust. 3 tejże konstytucji, w którym zagwarantowano niezmienność tekstu Pisma 

 
112 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w Republice Finlandii mamy do czynienia z modelem 

kościoła państwowego, aczkolwiek w fińskiej doktrynie pojawia się coraz częściej pogląd, że kraj ten nie 

ma, ani charakteru konfesyjnego, ani bezwyznaniowego. Por. P. Florjanowicz-Błachut, Systemy relacji 

państwo-kościół w krajach skandynawskich (nordyckich) – między powiązaniem a rozdziałem. Regulacje 

konstytucyjne i subkonstytucyjne, dz. cyt., s. 239. 
113 Zob. Kirkkolaki 1054/1993, finlex.fi, https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931054 [dostęp: 10.10.2019 

r.] 
114 Zob. Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006, finlex.fi, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060985 

[dostęp: 10.10.2019 r.]. 
115 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 75. 
116 Zob. Suomen Evankelis-Luterilainen Kirkko, Koronavuonna yksilön kohtaaminen korostui – kirkosta 

eroaminen väheni, evl.fi, https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-

/items/item/37501/Koronavuonna+yksilon+kohtaaminen+korostui+-+kirkosta+eroaminen+vaheni 

[dostęp: 12.07.2021 r.]. 
117 Zob. Act on Freedom of Religion, No. 453 of 6 June 2003, 

https://www.legislationline.org/download/id/6612/file/Finland_Act_Freedom_Religion_2003_excerpts_e

n.pdf [dostęp: 22.04.2020 r.] 
118 Zob. §4 Konstytucji Królestwa Danii z dnia 5 czerwca 1953 roku, dz. cyt., s. 215. 
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Świętego oraz wskazano, że oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego na inny język wymaga 

uprzednio wyrażonej zgody przez Kościół Autokefaliczny Grecji oraz Patriarchat 

Ekumeniczny w Konstantynopolu119. Innym, równie mocnym przejawem ochrony 

czystości doktryny religii dominującej ze strony Republiki Greckiej jest nadanie Górze 

Athos uprzywilejowanego statusu prawnego120. Za gwarancję zachowania suwerenności 

przez półwysep uznano m.in. zakaz ingerencji władzy państwowej w system 

administracyjny i porządek hierarchiczny monasterów przebywających na jej terenie121. 

Warto zwrócić uwagę, że tak szczegółowe gwarancje dla religii dominującej, jakie 

zostały przewidziane w greckim akcie konstytucyjnym, stanowią niewątpliwie wyjątek 

wśród pozostałych państw członkowskich UE122.  

1.2.4. Wolność religijna w wymiarze indywidualnym 

Ochrona wolności religijnej jednostek stanowi jeden z ważniejszych obowiązków 

państwa wynikający choćby z konieczności spełnienia minimalnych standardów 

międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka123. Co więcej, wolność religijną 

uznaje się obecnie za jeden ze standardów demokracji liberalnej i podstawę 

konstytucyjnych relacji pomiędzy państwem i religią. Znamienne jest jednak to, że w 

literaturze przedmiotu wskazuje się niekiedy, że niemożliwe wydaje się być w praktyce 

pogodzenie zasad systemu powiązania państwa i religii z zagwarantowaniem przez 

państwo prawa do wolności religijnej124. Należy jednak zauważyć, że swoboda 

kształtowania relacji państwa z religią została współcześnie znacznie ograniczona przez 

nałożony na państwa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do swobodnego 

rozwoju wolności religijnej. Stąd też we wszystkich państwach wyznaniowych UE prawo 

do wolności religijnej jest zagwarantowane na mocy postanowień konstytucyjnych, które 

w dużej mierze korespondują: z treścią art. 9 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

 
119 Zob. art. 3 ust. 3 Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 roku, dz. cyt., s. 299. 
120 Zob. art. 105 ust. 1 Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 roku, dz. cyt., s. 335.  
121 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 83. 
122 Por. P. Borecki, Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego 

konstytucjonalizmu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 20, s. 242.  
123 Zob. np: art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz art. 18 Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku. Zob. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [w:] 

A.D. Rotfeld (red.), Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw-

 człowieka. Akty prawa międzynarodowego i dokumenty KBWE, PISM, Warszawa 1989; Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. 

U. 1977, nr 38, poz. 167. 
124 Por. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 

współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, dz. cyt., s. 95. 
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Człowieka i Podstawowych Wolności125, art. 10 Karty Praw Podstawowych126, a także z 

postanowieniami innych umów międzynarodowych, którymi sygnatariuszami pozostają 

te państwa127. Niemniej jednak, prawo do wolności religijnej w aktach konstytucyjnych 

państw konfesyjnych UE jest rozmaicie ujmowane przez prawodawcę krajowego. 

Przyjmuje ono raz rozbudowaną, a raz oszczędną w treści formę.  

W §11 konstytucji Republiki Finlandii z 1999 roku wskazano, że „Każdemu 

zapewnia się wolność wyznania i sumienia”, dodając dalej, że obejmuje ona „prawo do 

wyznawania i praktykowania religii, prawo do głoszenia swoich przekonań oraz prawo 

przynależności lub nienależenia do związku wyznaniowego” 128. Ponadto w cytowanym 

paragrafie 11 fińskiej konstytucji przewidziano również, że „nikt nie jest zobowiązany 

do uczestniczenia w praktykach religijnych wbrew swoim przekonaniom religijnym”. 

Fiński ustrojodawca zagwarantował w ten sposób wolność religijną zarówno w aspekcie 

pozytywnym, jak i negatywnym129. Podobnie brzmiące, aczkolwiek znacznie 

rozbudowane postanowienia konstytucyjne odnajdziemy w konstytucji Republiki 

Cypryjskiej, w której w art. 18 ust. 1 zapewniono każdemu prawo do wolności myśli, 

sumienia i wyznania130. Na doprecyzowanie wolności religijnej w wymiarze 

indywidualnym ustrojodawca cypryjski zdecydował się w ustępie 4 art. 18, w którym 

wskazał, że „każdy (…) ma prawo do wyznawania swojej wiary i do uzewnętrzniania 

swojej religii lub przekonań”131, co może nastąpić w sposób indywidualny lub zbiorowy, 

publiczny lub prywatny. Do form uzewnętrzniania religii lub przekonań zaliczono 

„uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie lub uczestniczenie w obrzędach”132. Co 

więcej, na podstawie konstytucji Republiki Cypryjskiej zapewnia się każdemu prawo do 

wyznawania religii, jak również do jej zmiany lub powstrzymania się od takiej zmiany.  

W konstytucji maltańskiej zdecydowano się natomiast na dość oszczędne 

sformułowanie prawa jednostki do wolności religijnej. W ramach art. 40 zagwarantowano 

każdemu „prawo do swobodnego uczestniczenia w wybranych przez siebie praktykach 

 
125 Dalej także jako: EKPC. 
126 Dalej także jako: KPP. 
127 Por. tamże, s. 92.  
128 Konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 roku, dz. cyt., s. 252. 
129 Por. M. Czuryk, Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii, „Kościół i Prawo” 2015, t. 4, 

nr 1, s. 77. 
130 Zgodnie z art. 18 ust. 1 konstytucji cypryjskiej: „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i 

wyznania”. Zob. art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Cypryjskiej z 16 sierpnia 1960 roku, dz. cyt., s. 61. 
131 Tamże. 
132 Tamże. 
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religijnych”133. Uzupełnieniem tego artykułu wydaje się być art. 41 ust. 1 maltańskiej 

konstytucji, w świetle którego „nikomu nie można przeszkodzić w korzystaniu z wolności 

wyrażania poglądów”134. Oszczędną w treści formę prawa do wolności religijnej przyjęto 

także na gruncie konstytucji duńskiej z 1953 roku. Postanowienia konstytucyjne 

Królestwa Danii znacznie różnią się od postanowień przyjętych przez pozostałe państwa 

konfesyjne Unii Europejskiej. Na mocy §67 duńskiej konstytucji zagwarantowano 

obywatelom duńskim swobodę tworzenia wspólnot religijnych zgodnie ze swoimi 

przekonaniami pod warunkiem, że „nie będzie nauczane ani podejmowane nic, co jest 

przeciwne porządkowi publicznemu i moralności”135.  

Na oddzielną uwagę zasługuje zaś Republika Grecka, w konstytucji której na 

mocy art. 13 wyróżnia się wolność sumienia i wolność odbywania praktyk religijnych. 

Pierwsza z tych wolności nie podlega żadnym ograniczeniom, natomiast wobec drugiej 

dopuszczalne są ograniczenia, o ile zostaną one przewidziane na mocy ustawy. W 

dodatku, w świetle brzmienia art. 13 ust. 2 greckiej konstytucji, praktyki religijne, aby 

mogły być uznane za legalne, nie mogą stanowić zagrożenia dla porządku publicznego 

lub „dobrych obyczajów”136.  

W kontekście zapewnienia przez państwo ochrony prawa do wolności religijnej, 

trzeba zwrócić uwagę na tzw. prozelityzm, polegający na intensywnym i systematycznym 

ingerowaniu, w sposób pośredni lub bezpośredni oraz przy użyciu środków niemoralnych 

lub bezprawnych, w przekonania religijne innych osób137. W Republice Greckiej w 

przeciwieństwie do pozostałych państw konfesyjnych UE, zakazuje się prozelityzmu na 

gruncie postanowień konstytucyjnych. Zakaz ten, stanowiący pozostałość po zamkniętej 

wersji państwa konfesyjnego, początkowo dotyczył jedynie działalności skierowanej 

wobec religii dominującej, czyli prawosławia. Na mocy art. 13 ust. 2 greckiej konstytucji 

przyjął on charakter ogólny, dlatego też należy odnosić go do wszystkich znanych 

religii138. Co więcej, prozelityzm stanowi przestępstwo w świetle prawa greckiego i jako 

taki podlega surowym karom, w tym pozbawienia wolności, a w przypadku cudzoziemca 

 
133 Zob. art. 40 ust. 1 Konstytucji Malty z dnia 21 września 1964 roku, tłum. J. Winczorek [w:] W. 

Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe 2011, s. 481. 
134 Art. 41 ust. 1 Konstytucji Malty z dnia 21 września 1964 roku, dz. cyt., s. 481. 
135 §67 Konstytucji Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 roku, dz. cyt., s. 222. 
136 Por. M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej, dz. cyt., s. 157. 
137 Por. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Stosunki między państwem i Kościołami w Grecji, dz. cyt., s. 254. 
138 Por. M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej, dz. cyt., s. 159. 



44 
 

– nawet i wydalenia z kraju139. Stąd też nie dziwi fakt, że zapis o prozelityzmie stał się 

przedmiotem kilku spraw rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 

Strasburgu w związku z podejrzeniem naruszenia przez Republikę Grecką postanowień 

zawartych w art. 9 EKPC140. Sędziowie Trybunału w sprawach: Larissis and Others 

przeciwko Grecji i Kokkinakis przeciwko Grecji uznali, że należy wyraźnie odróżnić 

prawdziwą ewangelizację od „niestosownego prozelityzmu”, dodając przy tym, że ten 

drugi stanowi jej deformację i wypaczenie141. 

1.2.5. Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych 

W modelu państwa konfesyjnego kościoły i związki wyznaniowe mogą liczyć na 

bezpośrednie lub pośrednie wsparcie finansowe ze strony władz państwowych. Poziom 

tego wsparcia jest jednak znacznie zróżnicowany i każdorazowo zależy od polityki 

przyjętej przez konkretne państwo członkowskie UE142. Najczęściej bywa tak, że 

kościoły, którym przyznano szczególnie uprzywilejowany status, uzyskują bezpośrednie 

wsparcie finansowe ze strony państwa. Pozostałe wspólnoty religijne otrzymują zaś 

niewielką pomoc finansową, np. w postaci dotacji z budżetu państwa.  

W Republice Greckiej, odmiennie niż w niektórych państwach członkowskich 

UE, nie przewidziano instytucji podatku kościelnego. Kościół Prawosławny, któremu 

nadano status uprzywilejowany otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe z budżetu 

państwa. Pomoc finansowa dla tego Kościoła obejmuje w szczególności: bezpośrednie 

lub pośrednie subwencje oraz uposażenia dla duchownych zatrudnionych w instytucjach 

publicznych143.Warto jednocześnie dodać, że Kościół Prawosławny jest zwolniony z 

uiszczania niektórych podatków takich, jak np.: podatek od nieruchomości, podatek 

 
139 Por. J. Szymanek, Odmiany państwa wyznaniowego. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 16.  
140 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 97-98.  
141 W sprawie Larissis i Inni przeciwko Grecji zjawisko prozelityzmu rozpatrzono odrębnie w stosunku do: 

1) osób służących w armii oraz 2) osób pozostających poza strukturami wojska. Zob. Wyrok ETPC z dnia 

24 lutego 1998 r. w sprawie Larissis i Inni przeciwko Grecji, skarga nr 23372/94; W drugiej sprawie 

rozpatrywanej przez ETPC Nikos Kokkinakis zarzucał państwu bezpodstawne oskarżenie o próbę 

składania Georgii Kyriakaki propozycji przyłączenia się do ruchu świadków Jehowy. Jego zdaniem odbyło 

się to w ramach granic dopuszczalnych przez art. 9 EKPC. Georgia Kyriakak uważała jednak, że wtargnął 

on pod fałszywym pretekstem do jej domu i natarczywie usiłował ją nawracać. Kokkinakis, broniąc się, 

usiłował wykazać niemożność ustalenia, w którym momencie przekroczył granicę pomiędzy 

prozelityzmem a misją religijną. Zob. Wyrok ETPC z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis przeciwko 

Grecji, skarga nr 14307/88. 
142 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 58. 
143 Por.  S. Sowiński, Modele stosunków państwo – Kościół w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 

2008, nr 3, s. 48. 
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dochodowy, czy podatek od spadku i darowizn144. Z podobnych udogodnień korzysta 

Góra Athos, stanowiąca autonomiczną część państwa greckiego145. Pozostałe kościoły i 

związki wyznaniowe finansują swoją działalność z własnych źródeł, czyli z dochodów 

uzyskiwanych z nieruchomości i majątku ruchomego oraz z datków przekazywanych 

przez wiernych146. 

Odmiennie wygląda sytuacja finansowa wspólnot religijnych w Królestwie Danii. 

W świetle brzmienia art. 4 duńskiej konstytucji państwo zostało zobowiązane do 

wspierania Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego147. Duńska konstytucja stanowi 

dodatkowo, że nikt nie jest zobowiązany do wnoszenia świadczeń na rzecz wyznania, do 

którego nie należy148. Oznacza to, że tylko wierni przynależący do Kościoła 

Ewangelicko-Luterańskiego uiszczają specjalny podatek kościelny. Pozostałe wspólnoty 

religijne mogą otrzymywać od swoich członków dobrowolnie przekazane przez nich 

darowizny. Zarejestrowane wspólnoty religijne uzyskują ponadto ulgi podatkowe. Dodać 

przy tym należy, że mają one także możliwość pozyskania od państwa rozmaitych dotacji 

chociażby w postaci nieodpłatnego użytkowania niektórych budynków przeznaczonych 

na cele edukacyjne. Poza tym wspólnoty te mogą starać się o uzyskanie wsparcia 

finansowego ze strony władz państwowych w sytuacji, gdy w ramach swojej działalności 

na rzecz dobra wspólnego, podejmują się prowadzenia placówek o celach 

charytatywnych, oświatowych lub socjalnych149.  

W Republice Finlandii, podobnie, jak w Królestwie Danii na rzecz dwóch 

specjalnie uprzywilejowanych kościołów, tj. Kościoła Luterańskiego i Kościoła 

Prawosławnego, wierni uiszczają podatek kościelny, który jest pobierany wraz z ich 

 
144 Por. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Stosunki między państwem i kościołami w Grecji, dz. cyt., s. 262. 
145 Autonomia Góry Athos została zagwarantowana w konstytucji greckiej z 1975 roku. Obecnie Góra 

Athos uchodzi za znaczący ośrodek prawosławia. Stąd też nie dziwi fakt, iż jej funkcjonowanie zostało 

całkowicie podporządkowane sferze duchowej prawosławia. Więcej na ten temat zob.: P. Łukasiak, Ustrój 

Świętej Góry Athos w świetle regulacji europejskich, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2009, t. 8, s. 201-

208; A. Chrisidu-Budnik, Sfera sacrum i profanum. Święta Góra Athos [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja 

administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana 

Jeżewskiego, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 89-96. 
146 Por. C. Papastathis, Państwo i Kościół w Grecji, dz. cyt., s. 157.  
147 Zgodnie z art. 4 duńskiej konstytucji „Ewangelicki Kościół Luterański jest kościołem państwowym 

Danii i jako taki jest wspierany przez państwo”. Zob. art. 4 Konstytucji Królestwa Danii z dnia 5 czerwca 

1953 r., dz. cyt., s. 215. 
148 Zob. §68 Konstytucji Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 roku, dz. cyt., s. 222. 
149 Por. P. Florjanowicz-Błachut, Systemy relacji państwo-kościół w krajach skandynawskich (nordyckich) 

– między powiązaniem a rozdziałem. Regulacje konstytucyjne i subkonstytucyjne, dz. cyt., s. 228-229; I. 

Dübeck, Państwo i kościół w Danii, dz. cyt., s. 83. 
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podatkiem dochodowym150. Warto tutaj zauważyć, że fińska instytucja podatku 

kościelnego jest „zrośnięta” z administracją publiczną. Oznacza to, że państwo nie pełni 

tutaj jedynie roli pośrednika, lecz samodzielne ustanawia, zbiera, a następnie przekazuje 

środki pieniężne na rzecz danego Kościoła151. Pozostałe zarejestrowane wspólnoty 

religijne mogą natomiast ubiegać się o tzw. fundusze państwowe (ang. state funds)152. W 

Republice Malty sytuacja finansowa wspólnot religijnych jest nieco odmienna od 

pozostałych państw konfesyjnych UE. Prawo maltańskie nie zapewnia takim wspólnotom 

ulg ani zwolnień podatkowych, aczkolwiek zezwala im na prowadzenie zbiórek 

publicznych bez konieczności uzyskania od władz państwowych odpowiedniego 

pozwolenia153. 

1.2.6. Edukacja religijna w szkolnictwie publicznym 

Szkoły publiczne są miejscem, w których odbywa się realizacja konstytucyjnego 

obowiązku edukacji dzieci i młodzieży. Dlatego też w modelu państwa konfesyjnego w 

systemie nauczania i wychowania uwzględnia się zwykle treści i zasady religijne. 

Niemniej, model rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych lekcji religii w 

szkolnictwie publicznym w państwach członkowskich UE, które przyjęły model 

powiązania państwa i religii jest dość zróżnicowany154. Niewątpliwie decydującymi 

czynnikami, które mają znaczący wpływ na krajowe rozwiązania prawne dotyczące 

modelu edukacji religijnej są inter alia: tradycja religijna, struktura społeczna państwa 

oraz typ relacji pomiędzy państwem i religią (tudzież kościołem)155. Jak podaje 

Małgorzata Czuryk, szczególnie istotne z perspektywy organizacji nauczania religii w 

szkołach publicznych „jest to, czy pierwszeństwo jest udzielane wymiarowi 

negatywnemu ochrony tej wolności przed pozytywnym, czy też zachowywana jest 

 
150 Por. M. Heikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, Państwo i Kościół w Finlandii, dz. cyt., s. 120. 
151 Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny. Idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, Rozprawa doktorska 

napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Witolda Modzelewskiego, Warszawa 2015, s. 94-95, 

https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1170/Praca%20doktorska.pdf?sequence=1 [dostęp: 

10.07.2021 r.]. 
152 Więcej na ten temat zob.: U.S. Department of State, 2019 Report on International Religious Freedom: 

Finland, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/finland/ [dostęp: 

10.04.2020 r.]. 
153 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Malta, 12 maja 2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/malta/ [dostęp: 12.07.2021 

r.]. 
154 Por. A. Różańska, Edukacja religijna a otwarta tożsamość religijna [w:] M. Humeniuk, I. Paszenda, 

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2017, s. 172-173. 
155 Por. M. Czuryk, Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii, dz. cyt., s. 74. 
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między nimi równowaga”156. W państwach konfesyjnych UE, lekcje religii stanowią 

przedmiot obligatoryjny w szkołach publicznych, aczkolwiek mogą one przybierać dwie 

formy: 1) wyznaniową (np. w Republice Cypryjskiej, Republice Greckiej), lub 2) 

ponadwyznaniową (np. w Królestwie Danii)157. 

W Republice Greckiej, uchodzącej za modelowy przykład państwa konfesyjnego 

UE, rozwój świadomości religijnej Greków i ich edukacja moralna stanowi podstawową 

misję państwa158. W związku z tym, lekcje religii stanowią obligatoryjny przedmiot 

nauczania w szkołach podstawowych i średnich159. Podręczniki szkolne koncentrują się 

głównie wokół nauczania greckiego prawosławia i pozostają w zgodzie z dogmatami i 

tradycją Wschodniego Kościoła Prawosławnego. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w 

Republice Greckiej zostało dopuszczone nauczanie religii katolickiej w szkołach 

publicznych na wyspie Tinos i Syros oraz nauczanie religii islamskiej w szkołach 

publicznych znajdujących się na terenie Tracji160. Widoczny jest tu zatem pozytywny 

aspekt wolności religijnej, który w tym kontekście jawi się jako prawo rodziców do 

wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, nie tylko w 

domu, ale także i w szkole publicznej161. Zapis konstytucyjny gwarantujący rodzicom 

prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi 

odnajdziemy również w konstytucji Republiki Malty. Zgodne z treścią art. 40 ust. 2 

konstytucji maltańskiej nie można nakładać na dziecko obowiązku uczestniczenia na 

lekcjach religii, jeśli sprzeciw wobec tego wyraża osoba, sprawująca opiekę rodzicielską 

nad małoletnim162. Dzieci za zgodą rodziców mogą alternatywnie wziąć udział w kursie 

 
156 Tamże, s. 74. 
157 Co prawda w Królestwie Danii lekcje religii przybierają postać ponadwyznaniową, aczkolwiek bazą do 

nauczania religii chrześcijańskiej wciąż jest wyznanie ewangelicko-luterańskie. Por. M. Czuryk, Edukacja 

religijna w szkołach publicznych w Finlandii, dz. cyt., s. 75; P. Tomasik, Nauczanie religii w szkołach 

publicznych w Europie, „Studia Katechetyczne” 2010, nr 7, s. 52. 
158 W świetle art. 16 ust. 2 greckiej konstytucji z 1975 roku „Kształcenie jest podstawowym zadaniem 

państwa i ma na celu edukację moralną, kulturalną, zawodową i fizyczną Greków, jak również rozwój ich 

świadomości narodowej i religijnej oraz wychowanie na wolnych i odpowiedzialnych obywateli”. Zob. art. 

16 ust. 2 Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 roku, dz. cyt., s. 303. 
159 Por. M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej, dz. cyt., s. 161. 
160 Por. U.S. Department of State, 2019 Report on International Religious Freedom: Greece, 

https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/greece/ [dostęp: 10.04.2020 

r.]. 
161 Por. J. Krukowski, Religia w edukacji publicznej w państwach Unii Europejskiej. Panorama systemów 

[w:] J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Wyd. 

Naukowe UKSW, Warszawa 2014, s. 29.  
162 Zob. art. 40 ust. 2 Konstytucji Malty z dnia 21 września 1964 roku, dz. cyt., s. 481. 



48 
 

etyki, jeśli jest on dostępny w danej szkole163. W art. 2 ust. 3 konstytucji maltańskiej 

wskazano natomiast, że nauka wiary rzymskokatolickiej stanowi składnik 

obligatoryjnego programu nauczania w szkołach publicznych164. 

W systemie nauczania religii w Republice Cypryjskiej organizuje się w szkołach 

podstawowych i średnich katechezę zgodną z nauką Wschodniego Kościoła 

Prawosławnego. Obecność na zorganizowanych zajęciach religii w szkole jest 

obowiązkowa dla dzieci, będących wyznania prawosławnego165. Na prośbę swoich 

opiekunów uczniowie szkół podstawowych mogą jednak zostać zwolnieni z uczestnictwa 

w lekcjach religii w sytuacji, gdy należą do innej grupy religijnej166. Odmiennie wygląda 

zaś sytuacja w Królestwie Danii, w którym nauka religii w szkole przybiera charakter 

ponadwyznaniowy167. Co prawda, modlitwa w duńskich szkołach publicznych jest 

dozwolona, aczkolwiek każda z tych szkół musi regulować tę kwestię w sposób neutralny 

i niedyskryminujący. Niemniej jednak, uczniowie mają możliwość zrezygnowania z 

uczestnictwa w tej modlitwie168. Z kolei w Republice Finlandii, mimo obowiązującego 

systemu powiązania państwa z religią, każdemu dziecku odbywającemu edukację w 

szkole podstawowej lub ponadpodstawowej jest przyznawane prawo do nauki religii 

zgodnie z wyznawaną przez niego religią169. W sytuacji, gdy uczeń nie przynależy do 

żadnego kościoła lub związku wyznaniowego może wziąć udział w zajęciach z etyki170. 

W praktyce jednak nauczanie religii jest zazwyczaj prowadzone zgodnie z tradycją 

ewangelicko-luterańską. Dlatego też w literaturze przedmiotu stwierdza się, że edukacja 

religijna w fińskich szkołach publicznych jest „słabo wyznaniowa”, aczkolwiek akcentuje 

 
163 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Malta, 12 maja 2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/malta/ [dostęp: 12.07.2021 

r.]. 
164 W świetle brzmienia art. 2 ust. 3 maltańskiej konstytucji z 1964 roku „Nauczanie religii 

Rzymskokatolickiego Kościoła Apostolskiego stanowi składnik obowiązkowego nauczania we wszystkich 

szkołach państwowych”. Zob. art. 2 ust. 3 Konstytucji Malty z dnia 21 września 1964 roku, dz. cyt., s. 473. 
165 Por. A. Emilianides, Państwo i kościół na Cyprze, dz. cyt., s. 58. 
166 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Cyprus, 12 maja 2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/cyprus/ [dostęp: 12.07.2021 

r.]. 
167 Por. P. Tomasik, Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie, „Studia Katechetyczne” 2010, nr 

7, s. 52. 
168 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Denmark, 12 maja 

2021, https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/denmark/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
169 Por. M. Heikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, Państwo i Kościół w Finlandii, dz. cyt., s. 117. 
170 Por. M. Przeciszewski, Religia w szkole – standardem europejskim, ekai.pl, 1 września 2020 r., 

https://www.ekai.pl/religia-w-szkole-standardem-europejskim-analiza/ [dostęp: 12.12.2020 r.]. 
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jedno z wyznań chrześcijańskich, tj. ewangelicko-luterańskie171. Pozostałe wspólnoty 

religijne mogą organizować własne nauczanie konfesyjne, lecz dopiero po spełnieniu 

odpowiednich warunków172. Oznacza to, że fińskie szkoły zapewniają lekcje religii 

innych wyznań niż wyznanie luterańskie w sytuacji, gdy na terenie danej gminy jest 

minimum trzech uczniów reprezentujących to wyznanie, a dana wspólnota wyznaniowa 

podlega rejestracji przez władze państwowe173.  

1.2.7. Kondycja współczesnych państw wyznaniowych 

We współczesnej Europie, zwłaszcza w jej zachodniej części, możemy 

obserwować coraz śmielej formułowane żądanie laicyzacji państwa174. Państwa 

wyznaniowe w Unii Europejskiej zaczynają stopniowo, aczkolwiek konsekwentnie 

wycofywać się ze ścisłego powiązania państwa z daną religią (tudzież kościołem). Proces 

rezygnacji z modelu państwa konfesyjnego najbardziej uwidacznia się zwłaszcza w 

państwach Europy Północnej, znajdujących się w protestanckim kręgu religijno-

kulturowym, tj.: w Królestwie Danii czy Republice Finlandii. Warto zauważyć, że 

postępującym równolegle zjawiskiem jest zwrócenie się niektórych państw na świecie ku 

rozwiązaniom charakterystycznym dla modelu ścisłego powiązania państwa z religią. 

Takie zjawisko występuje jednak w państwach znajdujących się w pozaeuropejskich 

kręgach religijno-kulturowych, w których dominuje prawosławie bądź islam175.   

Powracając do krajów skandynawskich trzeba powiedzieć, że zjawisko 

rozluźnienia systemu powiązania państwa z religią jeszcze nie tak dawno można było 

obserwować w Królestwie Szwecji, podobnie zresztą jak i w Królestwie Norwegii. W 

2000 roku przeprowadzono w państwie szwedzkim oficjalny rozdział państwa od 

Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, w wyniku którego utracił on status kościoła 

państwowego176. Co ciekawe, jeszcze do niedawna każdy obywatel tego kraju od 

momentu narodzin był rejestrowany jako luteranin, co można było uznawać za przejaw 

 
171 Więcej na ten temat: M. Czuryk, Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii, dz. cyt., s. 79 

i n.  
172 W takich zajęciach musi uczestniczyć min. trzech uczniów w klasie. Więcej na ten temat zob.: A. 

Kiciński, Nauczanie religii w Europie, „Katecheta” 2012, nr 20, s. 4-15. 
173 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Finland, 12 maja 2021, 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/finland/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
174 Por. M. Rynkowski, Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, Wyd. 

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, s. 15. 
175 Por. R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, dz. cyt., s. 30. 
176 System rozdziału w Królestwie Szwecji podobny jest do niemieckiej wersji państwa świeckiego. Por. P. 

Florjanowicz-Błachut, Systemy relacji państwo-kościół w krajach skandynawskich (nordyckich) – między 

powiązaniem a rozdziałem. Regulacje konstytucyjne i subkonstytucyjne, dz. cyt., s. 216. 



50 
 

sporego nasycenia treścią religijną szwedzkiej przestrzeni publicznej. Obecnie zaś w 

polityce tego kraju widoczne jest zupełnie odmienne podejście, a mianowicie - 

niedostrzeganie religii, aczkolwiek do dzisiaj można dostrzec tam pewne relikty państwa 

wyznaniowego177. Na przykład, otwarcie corocznych jesiennych obrad szwedzkiego 

parlamentu, Riksdagu wciąż rozpoczyna się uroczystością odbywającą się w luterańskiej 

katedrze w Sztokholmie (szw. Storkyrkan)178. 

 Perspektywa ewentualnego odejścia od dotychczas obowiązującego modelu 

państwa konfesyjnego staje się coraz bardziej realna w Królestwie Danii. Niewątpliwie 

dyskusjom na ten temat będzie sprzyjać stopniowo postępujący proces sekularyzacji 

społeczeństwa duńskiego i zróżnicowania religijnego, spowodowany w głównej mierze 

napływem imigrantów179. Znamienne jest również to, że już ponad dziesięć lat, czyli od 

2009 roku obowiązuje w tym kraju ustawa, zgodnie z którą duńscy sędziowie nie mogą 

nosić symboli religijnych w budynkach sądowych, gdyż – jak podkreślono – jest to 

przestrzeń publiczna zachowująca neutralność pod względem religijnym i 

światopoglądowym. Przyjęcie takiego rozwiązania prawnego znacząco ograniczyło ich 

swobodę do wyrażania przekonań religijnych w miejscach publicznym. Intensyfikacja 

publicznej debaty na temat neutralności duńskiej przestrzeni publicznej postępuje wraz z 

dynamicznym wzrostem widoczności w niej symboli muzułmańskich, nierzadko jawnie 

eksponowanych. Spowodowało to przywrócenie na pierwszy plan publicznej dyskusji na 

temat kwestii dbałości o neutralność religijno-światopoglądową Królestwa Danii180. 

Podobne tendencje sekularystyczne można dostrzec w Republice Finlandii, w której 

widoczne jest nachylenie w kierunku modelu rozdziału państwa i religii181. Potwierdzają 

to choćby liczne odejścia wiernych od wyznania ewangelicko-luterańskiego czy 

prawosławnego. Spadek liczebności wiernych jest spowodowany nie tylko zachodzącymi 

w tym kraju zmianami demograficznymi, ale również zjawiskiem odchodzenia wiernych 

z obu Kościołów. Dla przykładu, w 2017 roku Kościół Ewangelicko-Luterański opuściło 

 
177 Por. R. Zenderowski, R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje, Wyd. 

Morpho, Sieniawa Żarska 2018, s. 79. 
178 Por. E. Teodorowicz-Hellman, Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej. Zarys 

historyczny i współczesny dyskurs społeczny, „Forum Pedagogiczne” 2014, nr 1, s. 56. 
179 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 76. 
180 Por. N. Holtug, Nationalism, secularism and liberal neutrality: The Danish case of judges and religious 

symbols, “Les ateliers de l'éthiqueThe Ethics Forum” 2011, vol. 6, iss. 2, s. 107.  
181 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 76. 
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nieco ponad 52 tys. osób, czyli o ponad 2 tys. więcej niż w 2016 roku182. Z kolei w 2018 

roku fińską cerkiew prawosławną opuściło 981 członków, czyli o 70 osób więcej niż w 

roku poprzednim183. Niewątpliwie zjawisko to ułatwia prosta w swojej formie procedura 

rezygnacji z członkostwa w tych Kościołach. Otóż takiej rezygnacji można dokonać w 

sposób elektroniczny za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony 

internetowej - Eroakirkosta.fi184 lub alternatywnie, za pośrednictwem formularza 

rezygnacji z członkostwa w danym Kościele, który należy przesłać pocztą tradycyjną. 

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że coraz większa liczba Finów uważa Kościół 

Ewangelicko-Luterański za zbyt konserwatywny choćby w kwestiach dotyczących 

związków małżeńskich osób tej samej płci185. Brak postępowości Kościoła w tego typu 

kwestiach społecznych może, aczkolwiek nie musi przyczyniać się do kolejnych 

wystąpień wiernych.  

Trzeba jasno powiedzieć, że proces odchodzenia od modelu państwa 

wyznaniowego w Republice Finlandii nie jest jednak tak oczywisty, jak w przypadku 

choćby Królestwa Szwecji. Jak podają Radosław Zenderowski i Ryszard Michalak nic 

nie przemawia za chęcią rezygnacji z obowiązku opodatkowania obywateli tego kraju na 

rzecz danej wspólnoty wyznaniowej lub rezygnacji z tradycji inauguracji nabożeństwem 

luterańskim obrad parlamentarnych186. Nolens volens należy zauważyć, że od lat 90. XX 

wieku w krajach skandynawskich wzrasta różnorodność religijna głównie za sprawą 

rosnącej liczbowo społeczności muzułmańskiej Obecność symboli luterańskich czy 

praktyk religijnych w miejscach publicznych została zakwestionowana w imię 

poszanowania różnorodności religijnej i światopoglądowej. Niemniej jednak, postulaty 

 
182 Por. J. Clausnitzer, Number of members leaving the Evangelical Lutheran Church of Finland from 2007 

to 2017, https://www.statista.com/statistics/911671/number-members-leaving-evangelical-lutheran-

church-finland/ [dostęp: 12.03.2022 r.]. 
183 Por. J. Clausnitzer, Number of members leaving the Finnish Orthodox Church from 2014 to 2018, 5 

lipca 2021 r., https://www.statista.com/statistics/912973/number-members-leaving-evangelic-orthodox-

church-finland/ [dostęp: 12.03.2022 r.]. 
184 „Eroa kirkosta” oznacza „zrezygnować z kościoła”. Witryna internetowa została utworzona przez 

organizację Freethinkers of Tampere, która wspiera formalny rozdział kościoła od państwa Zob. Kirkosta 

eroaminen, eroakirkosta.fi, https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/erolomake?kind=lapset 

[dostęp: 12.05.2020 r.]. 
185 Ustawa legalizująca małżeństwa osób homoseksualnych została zatwierdzona w 2014 roku. 

Nieprzychylność Kościoła dla „alternatywnych” małżeństw stała się jednym z najczęstszych przyczyn 

rezygnacji osób z członkostwa w Kościele Luterańskim. Więcej na ten temat zob. K. Ketola, E. Helander, 

Same-sex marriage and the Lutheran Church in Finland: How rapid change in values and norms 

challenges the church and its decision-making, “Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik” 2020, 

vol. 4, s. 315-334. 
186 Por.  R. Zenderowski, R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje, dz. 

cyt., s. 86. 
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„oczyszczenia” przestrzeni publicznej z wszelkich przejawów życia religijnego nie były 

zgłaszane przez samych muzułmanów – którzy zwykle nie opowiadają się za polityką 

świecką – lecz przez osoby, będące zwolennikami ścisłego odseparowania państwa od 

religii187. Odsłaniająca się dynamika procesów sekularyzacyjnych odnotowana w wyżej 

wspomnianych państwach, spowodowała, że badacze zaczęli głębiej analizować jej 

przyczyny.  

Oznaką spadku religijności, a zarazem wzrostu sekularyzmu w państwach 

skandynawskich może być rezygnacja niektórych osób z płacenia podatku kościelnego, 

której można dokonać poprzez formalne wyrejestrowanie się z Kościoła Ewangelicko-

Luterańskiego. Z badań przeprowadzonych przez amerykański ośrodek badawczy, Pew 

Research Center wynika, że jedynie od 10% (w Królestwie Danii) do 20% (w Republice 

Finlandii) osób dorosłych zadeklarowało rezygnację z systemu podatku kościelnego. 

Dane na ten temat prezentuje poniższy wykres. 

Wykres nr 1. Większość społeczeństw sześciu krajów Europy Zachodniej deklaruje, że płaci podatek 

kościelny. 

                         

Źródło: Pew Research Center, In Western European Countries with church taxes, support for the tradition 

remains strong, pewforum.org, 30 kwietnia 2019 r., https://www.pewforum.org/2019/04/30/in-western-

european-countries-with-church-taxes-support-for-the-tradition-remains-strong/ [dostęp: 2.07.2020 r.]. 

 Odnotowania wymaga również fakt, że stosunkowo niewiele osób uiszczających 

podatek kościelny uznaje się za osoby głęboko religijne. Dla przykładu, wśród 

 
187 Zob. T. Taira, Finland: recent trends and patterns in religion, secularism and atheism, Observatoire des 

Religions et de la Laïcité, o-re-la.org, 28 listopada 2015 r.,  http://www.o-re-

la.org/index.php/analyses/item/1424-finland-recent-trends-and-patterns-in-religion-secularism-and-

atheism [dostęp: 12.05.2020 r.]. 

http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/1424-finland-recent-trends-and-patterns-in-religion-secularism-and-atheism
http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/1424-finland-recent-trends-and-patterns-in-religion-secularism-and-atheism
http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/1424-finland-recent-trends-and-patterns-in-religion-secularism-and-atheism
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Duńczyków uiszczających podatek kościelny jedynie 28% osób uważa, że religia jest 

ważna w ich życiu. W Republice Finlandii pogląd ten prezentuje 44% osób płacących 

podatek kościelny. Przynależność osoby do Kościoła często ma bowiem jedynie 

charakter formalno-prawny, w wyniku czego dochodzi do zerwania jego więzi z 

Kościołem jako wspólnotą religijno-światopoglądową188. 

Wykres nr 2. Osoby, które zrezygnowały z podatku kościelnego częściej są zdania, że polityka rządu 

i religia powinny być odrębne. 

                                   

Źródło: Pew Research Center, In Western European Countries with church taxes, support for the tradition 

remains strong, pewforum.org, 30 kwietnia 2019 r., https://www.pewforum.org/2019/04/30/in-western-

european-countries-with-church-taxes-support-for-the-tradition-remains-strong/ [dostęp: 2.07.2020 r.]. 

Z przedstawionych powyżej badań można wyciągnąć jeszcze jeden istotny 

wniosek. Wśród płatników podatku kościelnego zauważa się dość wysokie poparcie dla 

idei rozdziału kościoła od państwa. Obejmuje ono około ¾ podatników kościelnych w 

Królestwie Danii (75%) i w Republice Finlandii (74%). Nie powinno to jednak dziwić, 

gdyż rozdział państwa i kościoła jest przecież ściśle zakorzeniony w historii podatku 

kościelnego. Instytucja tego podatku została bowiem wprowadzona jako niezależne od 

państwa źródło finansowania dla kościołów, które miało wspomóc proces oddzielenie 

religii od państwa w czasie fali sekularyzacji przebiegającej w Europie w XIX wieku i na 

początku XX wieku189.  

 
188 Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny. Idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, dz. cyt., s. 93. 
189 Por. Pew Research Center, In Western European Countries with church taxes, support for the tradition 

remains strong, pewforum.org, 30 kwietnia 2019 r., https://www.pewforum.org/2019/04/30/in-western-

european-countries-with-church-taxes-support-for-the-tradition-remains-strong/ [dostęp: 2.07.2020 r.]. 
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Utrzymanie modelu powiązania państwa z kościołem (religią) w dużej mierze 

zależy od stopnia laicyzacji konkretnego społeczeństwa. Jeśli stopień laicyzacji jest dość 

wysoki w danym państwie, można wówczas spodziewać się, że prędzej czy później 

dojdzie w nim do procesu reorientacji systemu relacji między państwem i religią190. 

Obecnie najsilniejszy związek między państwem i kościołem możemy obserwować w 

Republice Greckiej, aczkolwiek, co jakiś czas pojawiają się tam pomysły wprowadzenia 

rozwiązań na rzecz osłabienia więzi tego państwa z Kościołem Prawosławnym. Na 

przykład, były premier Republiki Greckiej, Aleksis Tsipras jako zadeklarowany ateista 

jawnie dążył do całkowitej separacji państwa i Kościoła. Świadczyć może o tym 

chociażby fakt, iż pomimo ostrego sprzeciwu greckiej Cerkwii nie udało się powstrzymać 

procesu zalegalizowania związków partnerskich w 2015 roku191.   

1.3. Model państwa świeckiego 

1.3.1. Typologia państw świeckich 

Idea rozdziału państwa i kościoła zaczęła kształtować się w momencie pojawienia 

się chrześcijaństwa, któremu przypisuje się sformułowanie nowej, dualistycznej 

koncepcji relacji na linii państwo-religia192. Owa koncepcja przeciwstawiała sobie dwie 

społeczności – świecką i religijną – posiadające nie tylko odmienne cechy, ale także 

odrębne ośrodki władzy193. Stosunek chrześcijaństwa do wspólnoty politycznej 

znakomicie ilustrują słowa Chrystusa skierowane do faryzeuszy i zwolenników Heroda, 

które brzmią następująco: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga”194. Te ewangeliczne słowa Chrystusa stanowią kwintesencję podziału 

na to, co doczesne i duchowe195. Jak podaje ks. Piotr Burgoński nowa koncepcja relacji 

 
190 Por. J. Szymanek, Odmiany państwa wyznaniowego. Wprowadzenie dz. cyt., s. 13; T.J. Zieliński, 

Państwo wyznaniowe – analiza typologiczna, dz. cyt., s. 23. 
191 Por. P. Jendroszczyk, Grecka Cerkiew bez pensji od rządu, rp.pl, 9 listopada 2018 r., 

https://www.rp.pl/Polityka/181109440-Grecka-Cerkiew-bez-pensji-od-rzadu.html [dostęp: 28.07.2021 r.]. 
192 Por. P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, dz. cyt., s. 218. 
193 Por. P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 2001, s. 203; J. 

Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, „Studia 

Politologiczne” 2012, vol. 23, s. 25. 
194 Ewangelia wg św. Marka, 12,17 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Zespół Biblistów 

Polskich 2003. 
195 Chrześcijaństwo przedstawiło nową koncepcję relacji państwo-kościół, zakładającą monoteizm 

chrześcijański, który w warunkach Cesarstwa Rzymskiego był postrzegany jako dysfunkcjonalny z 

perspektywy efektywności funkcjonowania państwa. Politeizm postrzegano wówczas jako komponent 

integrujący wiele narodów w jeden spójny organizm państwowy. Chrześcijaństwo postrzegano zaś, jako 

religię opozycyjną, która kwestionuje boską naturę cesarza. Grupy chrześcijańskie wraz z ich ideologią 

zostały uznane za niebezpieczne, dlatego uległy prześladowaniu. Takie antychrześcijańskie reakcje 

stanowiły formę ochrony cesarstwa przez destrukcyjnymi prądami. Więcej na ten temat zob.: J. Szymanek, 

Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. cyt., s. 25 i n. 
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państwa i religii wniesiona przez chrześcijaństwo zakładała, że sfera polityki i religii są 

„niezależne od siebie, ponieważ służą innym wartościom i celom”196. Niemniej jednak, 

należy zwrócić uwagę, że właściwie dopiero od XVIII wieku stosunki pomiędzy 

państwem i religią zaczyna cechować pluralizm, w ramach którego pojawia się system 

rozdziału kościoła od państwa w kilku jego odmianach, tj.: 1) separacji wrogiej skrajnie 

liberalnej w wydaniu francuskim i totalitarnej w wydaniu sowieckim, 2) separacji czystej 

w wydaniu amerykańskim oraz 3) separacji skoordynowanej w wydaniu niemieckim197. 

Ostatnia z wymienionych odmian systemu separationis ecclesiae et status wymagała 

odświeżenia i pewnej modyfikacji, które to pozwoliły następnie na jej wprowadzenie do 

większości współczesnych państw europejskich198. 

Podkreśla się nierzadko, że zrodzenie się modelu państwa świeckiego następuje 

dopiero po Rewolucji Francuskiej, która przyczyniła się do powstania oświeceniowych 

idei filozoficznych i ideologicznych. Jak zauważa Jarosław Szymanek, następstwem 

pojawienia się tych idei była zmiana sposobu myślenia z teocentrycznego na 

antropocentryczne, która doprowadziła w rezultacie do kryzysu światopoglądu opartego 

na wierze. Od tej pory w centrum stawiano człowieka, a sprawy religijne były 

rozpatrywane z perspektywy człowieka i jego rozumu. Co więcej, szeroko rozumiana 

religia i jej związek z państwem stała się przedmiotem kontestacji wielu filozofów. Z 

perspektywy liberalnych haseł oświeceniowych, idea państwa wyznaniowego zaczęła 

stanowić przeszkodę dla wolności religijnej jednostki, uznawanej wówczas za 

najważniejszy podmiot praw i wolności, a zarazem przedmiot afirmacji. Dlatego też 

zagwarantowanie wolności religijnej, jak wówczas uważano, było możliwe jedynie w 

warunkach oddzielenia państwa od religii199.  

Nie będzie szczególną przesadą stwierdzenie, że niebagatelny wpływ na 

stopniowe ograniczanie zasięgu oddziaływania koncepcji modelu państwa konfesyjnego 

w większości krajów katolickich miały postanowienia II Soboru Watykańskiego, 

odbywającego się w latach 1962-1965. Ojcowie Soboru postanowili porzucić koncepcję 

 
196 Por. P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, dz. cyt., s. 218. 
197 Por. P. Sobczyk, Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego [w:] J. Szymanek (red.), Państwo 

wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 111; K. Rogala, Kształtowanie 

się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-prawny, dz. cyt., s. 77. 
198 Por. K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-prawny, 

dz. cyt., s. 77. 
199 Por. J. Szymanek, Rozdział państwa i kościoła – idea i jej instytucjonalizacja [w:] Pro bono Reipublicae. 

Księga jubileuszowa profesora Michała Pietrzaka, Wyd. Lexis Nexis 2009, s. 369; J. Szymanek, 

Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. cyt., s. 40. 



56 
 

katolickiego państwa wyznaniowego na rzecz nowej wizji relacji pomiędzy państwem i 

Kościołem, promującej zasadę suwerenności wspólnoty religijnej i politycznej200. W 

duchu odnowy soborowej Kościół i wspólnota polityczna stanowią autonomiczne i 

niezależne podmioty we własnych dziedzinach, a relacje pomiędzy nimi opierają się na 

zasadzie współdziałania. Podstawą zmiany myślenia o relacji pomiędzy państwem i 

religią było zaś przekonanie, że współczesne społeczeństwa zachodnie cechuje znaczny 

pluralizm religijny201.  

Niewątpliwie powyższe przykłady idei rozdziału państwa i religii stopniowo 

utorowały drogę do urzeczywistnienia koncepcji państwa świeckiego. Zdaniem ks. 

Henryka Misztala państwo świeckie należy rozumieć jako „państwo, które w systemie 

rozdziału jest inspirowane zasadami wolności, gdzie wszyscy obywatele są traktowani 

jednakowo bez względu na wyznanie i mają całkowitą wolność w zakresie sprawowania 

czynności religijnych i kultowych”202. Podobnie, jak w przypadku modelu państwa 

wyznaniowego, system rozdziału państwa i religii cechuje brak jednolitości wśród państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Zdaniem Pawła Boreckiego nie ma jednolitej i 

kompleksowej wykładni świeckości państwa, która pozwoliłaby na precyzyjne 

zakreślenie granicy pomiędzy państwem wyznaniowym a państwem świeckim. 

Trudności sprawia także poszukiwanie jednolitej wykładni państwa świeckiego w 

doktrynie prawa lub orzecznictwie sądowym państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Nie dziwi zatem fakt, iż świeckość państwa niezmiennie od wielu lat uchodzi za jeden z 

 
200 Rewizja poglądów kościelnych na temat relacji pomiędzy państwem i kościołem stanowiła istne novum, 

mając na uwadze choćby rok 1864, w którym Pius IX w encyklice „Quanta cura” opowiadał się za ścisłym 

zespoleniem państwa z katolicyzmem. Takie powiązanie w przekonaniu papieża Piusa IX miało stanowić 

fundament zarówno dla istnienia, jak i trwałości państwa. Późniejsi papieże kontynuowali ten pogląd aż do 

II Soboru Watykańskiego. W tym miejscu warto również podkreślić, iż II Sobór Watykański nie 

wypracował jednego dokumentu dotyczącego relacji państwa i Kościoła. Wskazań na ten temat należy 

doszukiwać się w Deklaracji o wolności religijnej (Dignitatis humanae) czy Konstytucji duszpasterskiej o 

Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes). Ponadto w nauczaniu Vaticanum II wypracowano 

zasady relacji pomiędzy państwem i Kościołem, do których zaliczono: 1) autonomię i niezależność, 

uzupełnione o zdrową współpracę kościoła i wspólnoty politycznej, 2) wolność religijną, oraz 3) 

poszanowanie społeczeństwa pluralistycznego pod względem światopoglądowym i religijnym. Por. P. 

Sobczyk, Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego [w:] J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe. 

Doktryna, prawo i praktyka, dz. cyt., s. 111-112; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 72-73. 
201 Gaudium et spes: „Kościół [...] ze względu na swoje zadanie i kompetencje w żaden sposób nie 

utożsamia się ze wspólnotą polityczną i nie łączy się z żadnym systemem politycznym” (nr 76). Szerzej na 

temat zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła zob. w: P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, 

dz. cyt., s. 209 i n. 
202 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996, s. 81. 
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najważniejszych przedmiotów debat publicznych w Europie, który nieustannie podlega 

procesowi ewolucji203. 

Co prawda, państwo świeckie opiera się na rozdziale państwa i religii, ale owa 

zasada jest niezwykle wieloznaczna i elastyczna, co utrudnia skonstruowanie jednego, 

uniwersalnego modelu europejskiego państwa świeckiego204. Różnice uwidaczniają się 

głównie na poziomie przyjmowanych w tej kwestii rozwiązań instytucjonalno-prawnych 

przez państwa, a także na poziomie założeń polityki państwa wobec religii i instytucji 

konfesyjnych205. W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka odmian modelu państwa 

świeckiego w oparciu o kryterium sposobu interpretacji zasady rozdziału tego, co 

doczesne i tego, co duchowe206. Szeroki wachlarz odmian modelu państwa świeckiego i 

mnogość znaczeń zasady separacji zakłada funkcjonowanie rozdziału państwa od religii, 

przyjmującego postać radykalną lub umiarkowaną207. Obecnie wskazuje się na dwa typy 

państwa świeckiego, które występują wewnątrz Unii Europejskiej, a mianowicie: a) 

model państwa świeckiego, zakładający separację przyjazną (skoordynowaną) oraz b) 

model państwa świeckiego, przyjmujący postać radykalnego rozdziału państwa i religii. 

Państwo świeckie, opowiadające się za separacją skoordynowaną zakłada przyjazne 

relacje pomiędzy państwem i kościołem (religią), które są regulowane za pośrednictwem 

postanowień zawartych w aktach konstytucyjnych lub, jak w przypadku Kościoła 

katolickiego, w oddzielnych umowach międzynarodowych (tzw. konkordatach)208. W 

ramach klauzuli przyjaznej separacji stosunki państwa z daną konfesją nie są oparte na 

całkowitej ignorancji, ale na właściwej współpracy, co łagodzi system oddzielenia obu 

podmiotów, redukując przy tym jego sztywny charakter209. Model państwa świeckiego w 

 
203 Por. P. Borecki, Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, z. 2, s. 61. 
204 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Wyd. 

Wolters Kluwers 2010, s. 73. 
205 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 75; W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. 

Poszukiwanie standardu europejskiego, dz. cyt., s. 503. 
206 Wyróżnia się na ogół cztery wersje modelu państwa świeckiego, tj.: wersję amerykańską, francuską, 

sowiecką i niemiecką. Por. P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, dz. cyt., s. 223. 
207 Por. J. Szymanek, Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziału państwa i kościoła, dz. cyt., s. 47-48; A. 

Romanko, System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, „Biuletyn 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2018, 

nr 15(1), s. 130; K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 62. 
208 Por. A. Romanko, System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, „Biuletyn 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2018, 

nr 15(1), s. 132. 
209 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. 

cyt., s. 61-62. 
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tej odmianie występuje w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Możemy 

go zobaczyć w krajach niemieckojęzycznych (np. w RFN czy w Republice Austrii), w 

krajach romańskich (np. w Republice Portugalskiej, Królestwie Hiszpanii, Republice 

Włoskiej), czy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej UE (np. w Republice 

Słowackiej, Republice Chorwacji, Republice Litewskiej czy w Rzeczpospolitej Polskiej).  

Przyjęcie przez państwo zasady „separacji wrogiej” oznacza zaś nie tylko 

sekularyzację życia publicznego, ale także świadome zepchnięcie religii wyłącznie do 

sfery prywatnej210. O separacji wrogiej (tzw. radykalnym rozdziale) najczęściej mówi się 

w kontekście Republiki Francuskiej211, która prowadząc aktywną politykę konfesyjną 

dąży do „sztucznego” wyeliminowania religii z przestrzeni publicznej212. Ze względu na 

wyjątkowość francuskich rozwiązań w zakresie relacji na linii państwo-religia, kwestia 

ta zostanie omówiona w oddzielnym podrozdziale. 

1.3.2. Konstytucyjne podstawy państwa świeckiego 

Rudymentarną, a zarazem wyjściową cechą modelu państwa świeckiego jest 

oddzielenie religii od państwa i państwa od religii, które zazwyczaj jest poddawane 

regulacji w najważniejszym akcie normatywnym, czyli konstytucji. Sposób ułożenia 

relacji instytucjonalnych pomiędzy państwem i religią stanowi pośredni lub bezpośredni 

przedmiot materii konstytucyjnej213. Spoglądając na akty konstytucyjne państw 

członkowskich UE należy zauważyć, że rozdział państwa i religii najczęściej usytuowany 

jest w początkowych przepisach konstytucyjnych i przybiera on jedną z dwóch formuł. 

W pierwszej formule, mającej pozytywne zabarwienie, wskazuje się, że kościół jest 

oddzielony od państwa; w drugiej zaś, mającej pejoratywne zabarwienie, ustanawia się 

zakaz istnienia kościoła państwowego (względnie: religii dominującej).  

 
210 Por. J. Krukowski, „Invocatio Dei” w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych. Refleksja 

w związku z debatą nad projektem Konstytucji RP, dz. cyt., s. 206. 
211 System francuskiego rozdziału zaproponowany przez twórców Rewolucji Francuskiej skutecznie 

oddzielił Kościół od państwa, pozbawiając go jakiegokolwiek wpływu na sprawowanie władzy świeckiej. 

W świetle postanowień ustawy z 1905 roku Kościół katolicki na stałe został pozbawiony atrybutów 

kościoła państwowego, które posiadał na mocy konkordatu z 1801 roku. Wrogość Republiki Francuskiej 

wobec Kościoła uległa złagodzeniu po I wojnie światowej, a zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej. 

Por. T. Kamiński, Relacje państwo – Kościół w obszarze usług socjalnych na przykładzie Stanów 

Zjednoczonych, Francji i Niemiec, „Nurt SVD” 2017, nr 2, s. 362; J. Szymanek, Konstytucjonalizacja 

rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. cyt., s. 46. 
212 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 103. 
213 Por. I. Lipowicz, Stosunki państwo – Kościół w konstytucjach krajów postkomunistycznych [w:] H. Juros 

(red.), Europa i Kościół, Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 151. 
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Na przyjęcie formuły o zabarwieniu pozytywnych zdecydował się np. 

ustrojodawca bułgarski, który w art. 13 konstytucji z 1991 roku jasno wskazał, że 

„instytucje religijne są oddzielone od państwa”214. Podobnie uczyniła Republika 

Łotewska w konstytucji z 1922 roku, w której w art. 99 przyjęła zasadę, iż „kościół 

oddzielony jest od państwa”215. Analogicznie postąpił prawodawca węgierski, wpisując 

do art. VII ust. 2 ustawy zasadniczej z 2011 roku, że „państwo i kościoły funkcjonują 

rozdzielnie”216. W chorwackiej konstytucji stwierdzono explicite w art. 41 zd. 1, iż 

„wszystkie wspólnoty religijne są (…) oddzielone od państwa”217. Wspomnieć należy w 

tym miejscu także o Republice Portugalskiej, która w art. 41 ust. 4 konstytucji 

potwierdza, iż „kościoły i inne wspólnoty religijne są rozdzielone od państwa”218. W art. 

7 konstytucji Republiki Słowenii z 1991 roku wskazano zaś, że „państwo i wspólnoty 

religijne są rozdzielone”219. Z wyżej przytoczonych postanowień konstytucyjnych państw 

świeckich UE wynika, że wyartykułowanie systemu rozdziału kościoła od państwa 

najczęściej odbywa się w podobny sposób, a mianowicie przy użyciu słów 

„oddzielony/e” lub „rozdzielnie”. 

W formule o zabarwieniu pejoratywnym ustrojodawca państwowy decyduje się 

natomiast na ustanowienie w konstytucji zakazu istnienia kościoła państwowego lub 

religii państwowej. Na taki zapis konstytucyjny zdecydowała się Republika Estońska, 

która w konstytucji z 1992 roku podkreśliła, iż „Kościół państwowy nie istnieje”220. 

Tożsamy zapis możemy odnaleźć w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 

 
214 Zapis zamieszczono w I rozdziale bułgarskiej konstytucji, który dotyczy zasad ogólnych. Zob. 

Konstytucja Republiki Bułgarii z dnia 12 lipca 1991 roku, tłum. H. Karpińska, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2012, s. 53 i n. 
215 Oddzielenie Kościoła od państwa zamieszczono w rozdziale dotyczącym podstawowych praw 

człowieka. Zob. Konstytucja Republiki Łotewskiej z dnia 15 lutego 1922 roku, tłum. L. Gołubiec, I. 

Jaroszkiewicz [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2011. 
216 Zob. art. VII ust. 2 Ustawy Zasadniczej Węgier z 2011 r., tłum. J. Snopek, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2012, s. 58. 
217 Zob. art. 41 zd. 1 Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., tłum. T.M. Wójcik, M. 

Petryńska, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007 s. 29. 
218 Zob. Art. 41 ust. 4 Konstytucji Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-

Bonnand, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2000, s. 612. 
219 Zob. art. 7 Konstytucji Republiki Słowenii z dnia 23 grudnia 1991 r., tłum. P. Winczorek, M.T. Wójcik, 

Wyd. Sejmowe, Warszawa 1994, s.728. 
220 Zapis dotyczący braku Kościoła państwowego zamieszczono w rozdziale II konstytucji Republiki 

Estońskiej zatytułowanym jako „Podstawowe prawa, wolności i obowiązki”. Zob. Konstytucja Republiki 

Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referendum przeprowadzonym w dniu 28 

czerwca 1992 roku, tłum. A.  Puu, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. 

Sejmowe, Warszawa 2011, s. 229 i n. 
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1949 roku, w której zawarto niemiecką formułę Es besteht keine Staatskirche221. Warto 

jednocześnie zwrócić uwagę, że niemiecka ustawa zasadnicza do dzisiaj utrzymuje w 

mocy prawnej niektóre postanowienia konstytucji Republiki Weimarskiej z dnia 11 

sierpnia 1919 roku. Stąd też zgodnie z brzmieniem art. 140 niemieckiej ustawy 

zasadniczej niektóre postanowienia Konstytucji Weimarskiej stanowią część składową 

obecnie obowiązującego aktu konstytucyjnego. Przedmiotem regulacji wszystkich 

wymienionych tam artykułów prawnych (zob. art. 136, 137, 138, 139, 141) jest stosunek 

państwa do szeroko rozumianej religii222.  

Republika Litewska, choć w konstytucji z 1992 roku zdecydowała się na przyjęcie 

formuły o zabarwieniu negatywnym, to nie wykluczyła prawnie możliwości istnienia 

kościoła państwowego. Odrzuciła jednak możliwość ustanowienia religii państwowej, 

przyjmując tym samym wersję bardziej socjologiczną (zob. art. 43 litewskiej 

konstytucji)223. Inaczej mówiąc, ustrojodawca litewski zakazał ustanowienia religii 

państwowej, gwarantując w ten sposób rozdział państwa i religii. W podobnym brzmieniu 

został sformułowany art. 16 ust. 3 zd. 1 konstytucji Królestwa Hiszpanii z 1978 roku, w 

którym stwierdzono, że „żadne wyznanie nie ma charakteru państwowego”224. Podobnie 

uczyniła Republika Słowacka wyraźnie stwierdzając w art. 1 ust. 1 konstytucji z 1992 

roku, iż jest państwem prawnym, demokratycznym i suwerennym oraz „nie jest związana 

żadną ideologią ani religią”225. 

Dokonana powyżej analiza postanowień konstytucyjnych wybranych państw 

członkowskich UE ukazuje, że rozdział państwa i kościoła (tudzież religii) może zostać 

wyrażony w sposób bezpośredni przy użyciu takich słów, jak: „rozdział” lub 

 
221 Zgodnie z art. 137 ust. 1 Konstytucji Weimarskiej z 1919 roku: „Nie istnieje kościół państwowy”. Zob. 

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, tłum. B. Banaszak, A.Malicka 

[w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 560.  
222 Por. J. W. Tkaczyński, Prawo ustrojowe Niemiec, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 

s. 221. 
223 W świetle brzmienia art. 43 litewskiej konstytucji: „W Litwie nie istnieje religia państwowa”. Zob. art. 

43 Konstytucji Republiki Litewskiej przyjętej przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum 

przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 roku, tłum. H. Wisner, [w:] W. Staśkiewicz (red.), 

Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 425. 
224 W hiszpańskiej konstytucji ustrojodawca zamieścił w rozdziale II (w sekcji dotyczącej praw 

podstawowych i wolności publicznych) przepis prawny dotyczący braku wyznania o charakterze 

państwowym. Por. Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1992 roku, tłum. T. Mołdawa [w:] W. 

Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011; J. Szymanek, 

Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. cyt., s. 61. 
225 Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 słowackiej konstytucji, Republika Słowacka „nie jest związana żadną 

ideologią ani religią”. Zob. art. 1 ust. 1 Konstytucji Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 roku, tłum. 

K. Skotnicki, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2011, s. 695. 
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„oddzielenie” albo poprzez ustanowienie zakazu istnienia kościoła państwowego 

(alternatywnie: religii państwowej). Nie są to jednak jedyne możliwe typy rozwiązań 

konstytucyjnych, które przyjmuje się na Starym Kontynencie. Zaaplikowanie systemu 

rozdziału państwa i kościoła może nastąpić na poziomie państwowym także w inny, 

pośredni sposób. Odbywa się to za pomocą uregulowania w akcie konstytucyjnym jednej 

lub kilku zasad charakterystycznych dla modelu państwa świeckiego. Na przykład, w 

Królestwie Belgii podstawą implicite wyrażonego w konstytucji z 1831 roku systemu 

rozdziału państwa i religii jest zasada równości wyznań226 oraz zasada niezależności 

państwa i związków wyznaniowych227. Republika Włoska, która tak, jak Królestwo 

Belgii, dystansuje się od jednoznacznego uznania systemu rozdziału państwa i religii228, 

akcentuje jego obecność we włoskim porządku prawnym poprzez stwierdzenie w art. 8 

konstytucji z 1947 roku, iż „wszystkie wyznania religijne są jednakowo wolne wobec 

prawa”229. W Rzeczpospolitej Polskiej system separacji również nie został explicite 

wprowadzony do konstytucji z 1997 roku. Przyjęto za to „metodę dyspersji materii 

wyznaniowej”, która polega na wprowadzeniu postanowień wyznaniowych nie w 

jednym, lecz w wielu miejscach konstytucji230. I tak zatem w art. 25 polskiej konstytucji 

z 1997 roku unormowano zasady instytucjonalne231, zaś w jej art. 53 ust. 1 przyjęto 

gwarancje wolności sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym232. Co istotne, w 

 
226 W świetle brzmienia art. 19 belgijskiej konstytucji „Gwarantuje się wolność kultu religijnego i 

publicznego praktykowania go, jak również wolność przejawiania wszelkich poglądów w każdej dziedzinie 

(…)”. Z kolei zgodnie z art. 20 tejże konstytucji „Nikt nie może być zmuszany do udziału w jakikolwiek 

sposób w aktach i obrzędach jakiegokolwiek kultu religijnego ani też do przestrzegania świąt przezeń 

ustanowionych”. Zob. art. 19 i 20 Konstytucji Królestwa Belgii z dnia 7 lutego 1831 roku, tłum. W. 

Skrzydło, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2011, s. 89. 
227 Zgodnie z art. 21 belgijskiej konstytucji: „Państwo nie ma prawa interweniować ani w mianowanie, ani 

we wprowadzanie na urząd duchownych jakiegokolwiek wyznania, jak też zabraniać im utrzymywania 

kontaktów ze swymi przełożonymi lub publikowania swych aktów; w tym ostatnim przypadku stosuje się 

zwykłe zasady odpowiedzialności w dziedzinie prasy i publikacji (…)”. Zob. art. 21 Konstytucji Królestwa 

Belgii z dnia 7 lutego 1831 roku, dz. cyt., s. 89. 
228 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. 

cyt., s. 74. 
229 Zob. art. 8 Konstytucji Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 roku, tłum. Z. Witkowski, [w:] W. 

Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 847. 
230 Por. M. Szewczyk, Wybrane problemy związane z realizacją konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła 

od państwa w Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2(14), s. 94. 
231 Zasady instytucjonalne to: 1) zasada poszanowania niezależności i autonomii państwa oraz kościołów i 

pozostałych związków wyznaniowych, 2) zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych 

czy 3) zasada bezstronności władz publicznych w sprawach dotyczących przekonań religijnych, 

filozoficznych i światopoglądowych. 
232 W świetle brzmienia art. 53 ust. 1 konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. 

Zob. art. 53 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 

483. 
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konstytucji RP nie wprowadzono explicite zasady świeckości państwa, lecz potwierdzono 

jedynie jego bezstronność w sprawach religijnych i światopoglądowych. 

Model państwa świeckiego reprezentuje także Królestwo Niderlandów, 

aczkolwiek dystansuje się ono od jednoznacznego uznawania świeckości za podstawę 

swojego ustroju politycznego. Państwo to cechuje minimalizm regulacji konstytucyjnych 

dotyczących kwestii religijnych. Konstytucja z 1814 roku nie podejmuje zagadnień 

związanych z instytucjonalnym ujęciem relacji pomiędzy państwem i religią; zapewniono 

jedynie wolność religijną w wymiarze indywidualnym233, z której to następnie 

wyprowadzono zasadę rozdziału państwa i religii234. Oznacza to, że Królestwo 

Niderlandów nie zdecydowało się na podejmowanie w warstwie słownej relacji 

instytucjonalnych państwa z kościołem235. Zasadzie rozdziału państwa i religii nadano 

bowiem wymiar praktyczny, stąd też można ją odnaleźć na gruncie holenderskiego 

orzecznictwa sądowego i administracyjnego236. 

Poza pośrednimi lub bezpośrednimi regulacjami konstytucyjnymi odnoszącymi 

się do rozdziału państwa i kościoła (tudzież religii), należy przyjrzeć się zawartości 

preambuł, które nierzadko przyjmują państwa świeckie w swoich aktach 

konstytucyjnych. Preambuła, stanowiąca uroczysty wstęp do najwyższego aktu o 

charakterze powszechnie obowiązującym, pełni rolę strażnika wartości i jest 

symbolicznym sposobem wyrażania tożsamości danego państwa237. 

Podstawą występowania odwołania do Boga w konstytucji państwa świeckiego 

nie jest afirmacja określonej religii, lecz jedynie podkreślenie jej znaczenia dla 

świadomości narodowej. Mamy tutaj więc do czynienia z argumentacją o podłożu 

 
233 Zgodnie z brzmieniem art. 6 niderlandzkiej konstytucji „każdy ma prawo, indywidualnie, jak też 

wspólnie z innymi, do swobodnego wyznawania swoich przekonań religijnych czy światopoglądowych 

(…)”. Zob. art. 6  Konstytucji Królestwa Niderlandów z dnia 28 marca 1814 roku, tłum. A. Głowacki, B. 

Szepietowska, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, 

Warszawa 2011, s. 377. 
234 W literaturze przedmiotu wskazuje się nadto, że rozdział państwa i religii w Królestwie Niderlandów 

stanowi niepisaną zasadę prawa konstytucyjnego. Por. A.J. Nieuwenhuis, State and religion, a 

multidimensional  relationship: Some comparative law remarks, „International Journal of Constitutional 

Law” 2012, vol. 10, iss. 1, s. 155; J. Szymanek, Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziału państwa i 

kościoła, dz. cyt., s. 53-55; W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu 

europejskiego, dz. cyt., s. 484; J. Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi 

prawnoporównawcze, dz. cyt., s. 54. 
235 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. 

cyt., s. 55. 
236 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 107.  
237 Więcej na ten temat zob.: G. Maroń, Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. 

Studium komparatystyczne, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 22, s. 5-40.  
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socjologiczno-historycznym, a nie jak w przypadku państwa wyznaniowego – 

argumentacją metafizyczną. Wartym podkreślenia jest także to, że państwo świeckie nie 

funkcjonuje w próżni aksjologicznej, dlatego wartości wyrażane w preambule konstytucji 

stanowią solidny fundament porządku prawnego238.   

Invocatio Dei za pomocą, którego jest wyrażana świadomość odpowiedzialności 

twórców konstytucji „wobec Boga i ludzi” zostało wpisane do niemieckiej ustawy 

zasadniczej z 1949 roku, po upadku totalitaryzmu nazistowskiego239. W okresie 

budowania podstaw demokratycznego państwa, tragiczne doświadczenia związane z 

system totalitarnym zrodziły potrzebę odwołania się do określonych wartości 

konfesyjnych240. Wyraz religijnej wrażliwości został uwidoczniony także w preambule 

konstytucji Irlandii z 1937 roku, rozpoczynającej się od słów: „W imię Trójcy 

Przenajświętszej”. Ta niezwykle rozbudowana preambuła nie tylko wytycza państwu cele 

o korzeniach chrześcijańskich, ale także stanowi coś w rodzaju narodowego wyznania 

wiary, co potwierdzają następujące słowa: „My, lud Éire, pokornie uznając wszelkie 

nasze obowiązki wobec Świętego Pana, Jezusa Chrystusa (…)”241..   

Ciekawe rozwiązania w tym zakresie przyjęto na gruncie polskiej konstytucji z 

1997 roku. Nie posiada ona tradycyjnego Invocatio Dei, lecz unikalny zapis odwołujący 

się do Boga i wartości chrześcijańskich, w którym czytamy, że: „My, Naród Polski – 

wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem 

prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne 

wartości wywodzący z innych źródeł (…)”242. Z kolei w preambule konstytucji Republiki 

Słowackiej z 1992 roku zawarto odniesienie do „duchowego dziedzictwa Cyryla i 

Metodego”243. Przywołanie postaci apostołów Słowian jest powiązana z ich misją 

chrystianizacyjną i cywilizacyjną z XVIII i XIX wieku, która miała istotny wpływ na 

 
238 Por. J. Krukowski, „Invocatio Dei” w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych. Refleksja 

w związku z debatą nad projektem Konstytucji RP, dz. cyt., s. 205. 
239 Preambuła ustawy zasadniczej RFN rozpoczyna się od słów: „Mając świadomość swojej 

odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi”. Zob. Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 

23 maja 1949 r., dz. cyt., s. 521. 
240 Por. J. Krukowski, „Invocatio Dei” w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych. Refleksja 

w związku z debatą nad projektem Konstytucji RP, dz. cyt., s. 207. 
241 Zob. Konstytucja Irlandii z dnia 1 lipca 1937 roku, tłum. S. Grabowska, [w:] W. Staśkiewicz (red.), 

Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 395. 
242 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. 
243 Zob. Preambuła Konstytucji Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r., dz. cyt., s. 695. 
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tworzenie tożsamości narodowej Słowaków244. Nieco odmiennie wygląda preambuła 

wprowadzona do konstytucji Republiki Łotewskiej w 2014 roku, która zawiera zawołanie 

„Boże błogosław Łotwie”. Podobną prośbę skierowaną do Boga odnajdziemy w 

konstytucji Republiki Węgierskiej z 2011 roku, w której użyto słów: „Boże, błogosław 

Węgrów!”245. Z kolei w preambule litewskiej konstytucji z 1992 roku mamy odniesienie 

do chrześcijaństwa jako „podłoża aksjologicznego” porządku konstytucyjnego tego 

państwa246. 

 Zdarza się również, że w państwach świeckich UE normy religijne stanowią 

inspirację dla prawa wewnątrzkrajowego w dwojaki sposób: po pierwsze – mogą mieć 

bezpośredni wpływ na treść przepisów prawnych, po drugie – mogą uczestniczyć w 

kształtowaniu ich podstaw aksjologicznych247. W państwach o korzeniach katolickich 

nauczanie moralne i społeczne Kościoła katolickiego może determinować aksjologię 

konstytucyjną, która znajduje odzwierciedlenie w katalogu praw i wolności 

obywatelskich lub w zasadach polityki społeczno-gospodarczej248. Znakomitym tego 

przykładem jest właśnie Irlandia, w której konstytucji uznaje się i gwarantuje prawo do 

życia nienarodzonych249, natomiast rodzinę traktuje się jako instytucję moralną, 

wymagającą szczególnej opieki ze strony państwa. Wyrażona w irlandzkiej konstytucji 

troska o rodzinę jest motywowana względami religijnymi250. Nie należy zapominać 

również o zasadzie pomocniczości, której źródeł należy doszukiwać się w katolickiej 

nauce społecznej251. Zasada ta, opierająca się na przyznaniu pierwszeństwa jednostce nad 

społecznością została umieszczona w preambule konstytucji RP z 1997 roku. Polski zapis 

konstytucyjny dotyczący zasady subsydiarności brzmi następująco: „(…) my Naród 

Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…) ustanawiamy Konstytucję (…) jako 

prawa podstawowe dla państwa oparte (…) na zasadzie pomocniczości umacniającej 

 
244 Por. R. Zenderowski, Słowacka tożsamość narodowa. Geneza. Proces kształtowania. Kluczowe 

dylematy [w:] E. Pałka (red.) Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, 

Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 31. 
245 Por. G. Maroń, Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne, 

dz. cyt., s. 24. 
246 Zob. Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum 

przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 roku, dz. cyt., s. 421. 
247 Por. P. Borecki, Modele relacji między państwem i Kościołem i ich wyraz we współczesnym 

konstytucjonalizmie, dz. cyt., s. 175. 
248 Por. P. Borecki, Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego 

konstytucjonalizmu, dz. cyt., s. 42. 
249 Zob. art. 40 ust. 3 Konstytucji Irlandii z dnia 1 lipca 1937 roku, dz. cyt., s. 413. 
250 Zob. art. 41 Konstytucji Irlandii z dnia 1 lipca 1937 roku, dz. cyt., s. 414. 
251 Więcej na temat zasady pomocniczości zob. w: M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola 

religii w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 177 i n. 
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uprawnienia obywateli i ich wspólnot”252. Na zasadę subsydiarności powołuje się 

również konstytucja RFN253 i Republiki Portugalskiej254.  

Pomimo przyjętego rozdziału państwa i religii, w niektórych konstytucjach 

państw świeckich UE odnajdziemy roty przysięgi konstytucyjnej zawierające odwołanie 

do Boga. Na przykład, w art. 56 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec 

wskazano, iż prezydent wobec członków Bundestagu i Bundesratu składa przysięgę 

zakończoną słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. W tym przepisie konstytucyjnym 

przewiduje się jednak alternatywę dla osób niewierzących w postaci możliwości złożenia 

przysięgi bez odwołania się do Boga255. Niemniej jednak, warto zauważyć, że niemiecka 

rota przysięgi konstytucyjnej nie identyfikuje nikogo z określoną religią, gdyż nie jest 

przysięgą wyznaniową. Wskazuje ona jedynie na religijną motywacje podjęcia 

określonego zadania. 

Analogicznie do RFN wygląda sytuacja w Rzeczpospolitej Polskiej, w której 

nowo wybrani posłowie i senatorowie podczas pierwszego posiedzenia izby składają 

ślubowanie, po którym mogą dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”256. Przysięga 

konstytucyjna została przewidziana również w treści konstytucji Irlandii z 1937 roku, w 

której to do słowa „Bóg” dodano przymiotnik „Wszechmogący”. Irlandzka ustawa 

zasadnicza przewiduje dość szeroki zakres osób zobowiązanych do złożenia przysięgi 

konstytucyjnej, rozpoczynającej się od słów: „W obliczu Boga Wszechmogącego”. 

Wymagana jest ona od prezydenta Irlandii257, członków Rady Państwa258 oraz wszystkich 

 
252 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm. 
253 Art. 23 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., dz. cyt., s. 526. 
254 Art. 6 Konstytucji Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 603. 
255 Zob. art. 56 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, tłum. 

Banaszak B., Malicka A. [w:] Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. 

Sejmowe, Warszawa 2011, s. 533. 
256 Warto zobaczyć w konstytucji RP z 1997 r. art. 130 (dot. przysięgi prezydenta RP), art. 151 (dot. 

przysięgi Prezesa Rady Ministrów) i art. 104 (dot. przysięgi posłów). Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm. 
257 W świetle art. 12 ust. 8 irlandzkiej konstytucji „Obejmując urząd, Prezydent publicznie składa i 

podpisuje w obecności członków obu izb Oireachtas, sędziów Sądu Najwyższego i Wyższego Sądu 

Apelacyjnego oraz innych ważnych osobistości następujące oświadczenie: „W obliczu Boga 

Wszechmogącego ja, ..., przyrzekam i oświadczam uroczyście i szczerze, iż będę przestrzegał Konstytucji 

Irlandii, dochowam wierności jej postanowieniom, będę wypełniał swoje obowiązki uczciwie i sumiennie, 

zgodnie z Konstytucją i ustawą, a moje zdolności poświęcę służbie dla dobra ludu Irlandii. Niech Bóg mnie 

poprowadzi i wspomoże”. Zob. art. 12 ust. 8 Konstytucji Irlandii z dnia 1 lipca 1937 roku, tłum. S. 

Grabowska, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2011, s. 397. 

258 Zgodnie z art. 31 ust. 4 konstytucji Irlandii „Każdy członek Rady Państwa uczestniczący po raz 

pierwszy w jej posiedzeniu składa i podpisuje oświadczenie następującej treści: 

"W obecności Wszechmocnego Boga ja, ..., uroczyście i szczerze składam przyrzeczenie i oświadczam, że 
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sędziów259. W art. 62 federalnej ustawie konstytucyjnej Republiki Austrii stwierdza się 

natomiast, że obejmujący urząd, Prezydent Federalny przed Zgromadzeniem Federalnym 

składa ślubowanie, które może uzupełnić o przyrzeczenie religijne260. 

1.3.3. Status prawny kościołów i związków wyznaniowych 

Idea państwa świeckiego zakłada, że żadnej religii lub kościołowi nie przyznaje 

się statusu uprzywilejowanego (inaczej: państwowego), aczkolwiek z uwagi na racje 

historyczne pozycja konkretnego wyznania może zostać podkreślona w prawie 

wewnętrznym państw świeckich UE. Państwo z systemem separacji przyjaznej 

najczęściej proklamuje zasadę równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, 

ale regulacja ich sytuacji prawnej zazwyczaj przebiega w sposób różnorodny. Najczęściej 

wyróżnia się: 1) model pozytywny, zakładający równouprawnienie wszystkich kościołów 

i związków wyznaniowych oraz 2) model negatywny, wykluczający możliwość 

przyznania określonemu kościołowi statusu państwowego261.  

Zasada równouprawnienia wszystkich wspólnot religijnych stanowi jeden z 

zasadniczych przejawów bezstronności państwa. Pojawia się ona na ogół w aktach 

konstytucyjnych państw świeckich UE, ale rzadko zdarza jednak się, aby była 

sformułowana w nich w sposób bezpośredni. Wśród konstytucji państw europejskich 

można wymienić choćby polską konstytucję z 1997 roku, w której w art. 25 ust. 1 

zadeklarowano implicite równouprawnienie kościołów i innych związków 

wyznaniowych262. Podobnie uczyniono w konstytucji Republiki Słowenii z 1991 roku, w 

której w art. 7 wskazano, że zasada równouprawnienia ma zastosowanie do wspólnot 

 
będę wiernie i zgodnie z sumieniem wypełniał swoje obowiązki jako członek Rady Państwa”. Zob. art. 31 

ust. 4 Konstytucji Irlandii z dnia 1 lipca 1937 roku, dz. cyt., s. 410. 
259 W zgodzie z art. 34 ust. 5 konstytucji Irlandii „Każda osoba powołana na sędziego zgodnie z niniejszą 

Konstytucją składa i podpisuje następujące oświadczenie: 

"W obecności Boga Wszechmocnego ja, ..., uroczyście i szczerze składam przysięgę i oświadczam, iż będę 

należycie, wiernie oraz zgodnie z moją wiedzą i uprawnieniami sprawował funkcję Prezesa Sądu (lub inną 

funkcję) bez obawy lub stronniczości, przychylności lub niechęci względem każdego człowieka oraz będę 

przestrzegał Konstytucji i ustaw. Niech Bóg mnie poprowadzi i wspomaga”. Zob. art. 34 ust. 5 Konstytucji 

Irlandii z dnia 1 lipca 1937 roku, dz. cyt., s. 411. 
260 Zob. art. 62 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej Republiki Austrii z dnia 1 października 1920 roku, tłum. 

Czarny P., Naleziński B., Wyd. Sejmowe, Warszawa 2004, s. 52. 
261 Por. A. Romanko, System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, dz. cyt., s. 

128. 
262 Zgodnie z art. 25 ust. 1 polskiej konstytucji: „Kościoły i inne związki wyznaniowe są 

równouprawnione”. Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 

78, poz. 483 ze zm. 
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religijnych263. Równouprawnienie wspólnot religijnych nie należy jednak mylić ze ścisłą 

równością, gdyż w określonych sytuacjach dopuszcza się możliwość zróżnicowania 

statusu prawnego tych wspólnot, co może być implikowane np. wielkością danego 

kościoła lub zajmowaną przez niego pozycją w określonym społeczeństwie264. 

W modelu państwa świeckiego, co do zasady wspólnoty religijne nie posiadają 

statusu publicznoprawnego. Najczęściej działają wewnątrz państwa w charakterze 

organizacji prywatnoprawnej. W Republice Federalnej Niemiec zgodnie z brzmieniem 

art. 137 ust. 1 Konstytucji Weimarskiej żaden kościół nie posiada statusu państwowego, 

co nie oznacza jednak, że pozycja prawna wspólnot wyznaniowych jest zawsze taka 

sama. Związki wyznaniowe uzyskują zdolność prawną według przepisów prawa 

cywilnego (zob. art. 137 ust. 4), podczas gdy status korporacji prawa publicznego 

posiadają jedynie te wspólnoty religijne, które były takimi w momencie wejścia w życie 

Konstytucji Weimarskiej (zob. art. 137 ust. 5). Wobec tego można wyróżnić dwie grupy 

wspólnot religijnych, które posiadają status korporacji prawa publicznego w RFN. Po 

pierwsze, są to tzw. kościoły „historyczne”, które mają ugruntowaną pozycję w państwie 

niemieckim. Należą do nich: Kościół katolicki i Kościół ewangelicki. Do drugiej grupy 

zaliczane są natomiast te kościoły, dla których nadanie statusu korporacji prawa 

publicznego jest uzależnione od decyzji władz państwowych. Prawo niemieckie zezwala 

jednak na nadanie tego statusu tym wspólnotom religijnym, które posiadają odpowiednią 

strukturę organizacyjną i dostateczną liczbę wiernych265. Dodatkowo, zgodnie z art. 20 

ust. 3 ustawy zasadniczej RFN, wspólnota religijna, która chciałaby uzyskać status 

korporacji prawa publicznego musi szanować porządek publiczny266. Warte uwagi jest 

również to, że status korporacji prawa publicznego przyznany wspólnotom religijnym 

może różnić się w ramach poszczególnych landów niemieckich267. 

 
263 Zob. art. 7 Konstytucji Republiki Słowenii z dnia 23 grudnia 1991 roku, tłum. Winczorek P. [w:] 

Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 

728. 
264 Por. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 

współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, dz. cyt., s. 98. 
265 Por. J. W. Tkaczyński, Prawo ustrojowe Niemiec, dz. cyt., s. 222-223; J. Krukowski, Kościół i państwo. 

Podstawy relacji prawnych, dz. cyt., s. 54; T. Kamiński, Relacje państwo – Kościół w obszarze usług 

socjalnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec, dz. cyt., s. 366. 
266 Warto przy tym dodać, że islam nadal pozostaje religią nieuznaną w RFN, ponieważ do dzisiaj nie 

spełnił on wymogów formalnych. Islam funkcjonuje jedynie w oparciu o art. 4 ustawy zasadniczej RFN, 

tzn. na podstawie prawa do wolności religijnej. Dość wspomnieć, że muzułmańskie organizacje działają w 

tym kraju jako stowarzyszenia lub fundacje. Por. K. Matros, Muzułmanie w europejskiej przestrzeni 

publicznej na przykładzie miast niemieckich [w:] I. Kończak, Zachód a świat islamu – Zrozumieć Innego, 

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Łódź 2012, s. 34. 
267 Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny. Idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, dz. cyt., s. 72. 
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W luksemburskim modelu państwa świeckiego wyróżnia się dwa rodzaje wyznań, 

a mianowicie: wyznania uznane i nieuznane przez państwo. Pierwsze z nich działają na 

podstawie luksemburskiego prawa publicznego i są organizowane na wzór służb 

publicznych, drugie zaś organizują się według prawa prywatnego i korzystają z form 

stowarzyszeniowych. Wyznania nieuznane najczęściej przybierają postać 

stowarzyszeniową, aczkolwiek ich działalność każdorazowo musi odbywać się z 

zachowaniem porządku publicznego. Z kolei Kościół katolicki, wyznanie mojżeszowe 

oraz dwa wyznania protestanckie należą do kategorii wyznań uznawanych przez państwo, 

stąd też posiadają status korporacji prawa publicznego268. W Rumunii uchwalona w 2006 

roku Ustawa o wolności religijnej i systemie ogólnych wyznań utrzymuje w tym państwie 

podział na tzw. zarejestrowane i niezarejestrowane organizacje religijne269. Niemniej, 

szczególną rolę w historii narodowej państwa rumuńskiego przyznaje się Rumuńskiemu 

Kościołowi Prawosławnemu270. 

Spoglądając na wyżej wymienione państwa świeckie UE można dojść do 

wniosku, że choć w ramach modelu państwa świeckiego oficjalnie wszystkie wspólnoty 

religijne są równouprawnione, to w praktyce występują różnice w ich traktowaniu, w 

szczególności na poziomie przyznawanego im przez państwo statusu prawnego. W 

ramach modelu państwa świeckiego zakładającego separację skoordynowaną, dopuszcza 

się bowiem możliwość uprzywilejowania określonego kościoła ze względu, na przykład, 

na jego historyczne znaczenie dla społeczeństwa. Można wówczas mówić o istnieniu tzw. 

kościoła popieranego (ang. endorsed church). Taką pozycję posiada choćby w 

Rzeczpospolitej Polskiej Kościół katolicki, któremu przypisuje się skuteczne zmaganie z 

systemem totalitarnym. W pierwszych latach istnienia nowej demokracji Kościół 

katolicki uzyskał szerokie uprawnienia, aczkolwiek w polskim prawodawstwie znajduje 

się niewiele przepisów prawnych, które sankcjonowałyby jego uprzywilejowaną pozycję. 

Jedynie w art. 25 ust. 4 konstytucji RP z 1997 roku polski ustrojodawca podkreślił, że 

stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim zostały określone w 

umowie międzynarodowej zawartej ze Stolicą Apostolską (czyli w konkordacie) oraz w 

innych ustawach271. Maria Gołda-Sobczak zauważa natomiast, że z racji doświadczeń 

 
268 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 145 i n. 
269 Zob. Lege nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasǎ şi regimul general al cultelor, 

Monitorul Oficial, nr 11 z 8 ian. 2007. 
270 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 162-163. 
271 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze 

zm. 
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historycznych, jak również ze względu na to, że większość polskiego społeczeństwa jest 

wyznania katolickiego, rola Kościoła katolickiego w praktyce jest znacznie większa, niż 

wynika to z treści polskich aktów prawnych272. Fundamentalne znaczenie dla statusu 

prawnego pozostałych kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej ma wspomniany już art. 25 konstytucji z 1997 roku, w którym 

w ustępie 1 wskazano, iż są one równouprawnione.273. Proces legalizacji statusu 

prawnego wspólnot religijnych określa natomiast Ustawa o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania z 1989 roku274. 

Warto zwrócić również uwagę na specyficzną pozycję Kościoła Ewangelicko-

Luterańskiego w Królestwie Szwecji, który do 2000 roku posiadał charakter kościoła 

państwowego. Nowe określenie szwedzkich relacji na linii państwo-religia znacząco 

zmieniło pozycję prawną tego Kościoła w ostatnich latach. Uzyskał on bowiem 

możliwość występowania w przestrzeni publicznej jako zarejestrowany związek 

wyznaniowy, który posiada osobowość prawną275. Inne wspólnoty religijne mogą zaś 

ubiegać się o rejestrację państwową, uzyskując w ten sposób osobowość prawną276. 

Inaczej wygląda sytuacja wspólnot religijnych w Republice Włoskiej. Obecnie 

obowiązująca konstytucja tego państwa gwarantuje równość wszystkich wyznań 

religijnych (zob. art. 8 zd. 1 konstytucji włoskiej z 1947 roku)277. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się ponadto, że poza specjalnym uregulowaniem pozycji prawnej 

Kościoła katolickiego, wszystkie pozostałe wspólnoty religijne mogą organizować się 

zgodnie z własnym prawem, ale pod warunkiem, że nie pozostaje ono w sprzeczności z 

włoskim porządkiem prawnym. Dodać przy tym należy, że do relacji pomiędzy 

Kościołem katolickim a Republiką Włoską odnosi się explicite art. 7 konstytucji 

Republiki Włoskiej, w którym stwierdza się, że oba podmioty są niezależne i suwerenne 

względem siebie, a stosunki pomiędzy nimi stanowią przedmiot regulacji Paktów 

 
272 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 107. Więcej na temat stosunków państwowo-kościelnych w RP zob. np.: J. Krukowski, K. 

Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2000; M. Pietrzak, Prawo 

wyznaniowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2003, A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo 

wyznaniowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011. 
273 Por. M. Rynkowski, Państwo i kościół w Polsce [w:] G. Robbers (red.), Państwo i kościół w krajach 

Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 294.  
274 Zob. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. 2017, poz. 

1153 ze zm. 
275 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 167. 
276 Por. tamże, s. 168. 
277 Zob. art. 8 zd. 1 Konstytucji Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 roku, dz. cyt., s. 847. 
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Laterańskich z 1929 roku278. Co istotne, Kościół katolicki posiada w tym państwie 

osobowość prawną prawa publicznego. Jak zauważa Krzysztof Orzeszyna 

uprzywilejowana pozycja Kościoła katolickiego względem innych wspólnot 

wyznaniowych jest usprawiedliwiona „z racji starej i nieprzerwanej tradycji narodu 

włoskiego, którego prawie wszyscy członkowie od zawsze należą do Kościoła 

katolickiego”279. 

Nieco odmienna sytuacja ma miejsce w Królestwie Hiszpanii, w którym w świetle 

art. 16 ust. 3 konstytucji z 1992 roku nie nadaje się żadnemu wyznaniu charakteru 

państwowego, aczkolwiek władze państwowe utrzymują „stosunki współpracy z 

Kościołem katolickim i pozostałymi wyznaniami”280. Ponadto należy zauważyć, że w 

hiszpańskiej konstytucji została podkreślona jedynie pozycja Kościoła katolickiego281, 

któremu przyznano osobowość prawną na zasadzie domniemania, chociaż jego pozycja 

prawna została sformalizowana w konkordacie podpisanym przez Królestwo Hiszpanii 

ze Stolicą Apostolską w 1953 roku282.  

W modelu separacji skoordynowanej, który reprezentuje zdecydowana większość 

państw członkowskich UE, poza tzw. kościołem popieranym możliwe jest uznanie 

społeczności wyznaniowych (ang. recognized community), alternatywnie – wyznań 

religijnych283. Takie rozwiązanie jest zazwyczaj przyjmowane w tych państwach, w 

których występuje więcej niż jeden kościół zasłużony dla rozwoju tożsamości narodowej. 

Do takich państw należą: Republika Federalna Niemiec, Republika Austrii, Królestwo 

 
278 W świetle art. 7 włoskiej konstytucji: „Państwo i Kościół katolicki są, każde we własnym zakresie, 

niezależne i suwerenne. Ich stosunki są regulowane przez Pakty Laterańskie. Zmiany Paktów, przyjęte 

przez obie strony, nie wymagają procedury rewizji konstytucyjnej”. Zob. art. 7 Konstytucji Republiki 

Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 roku, dz. cyt., s. 847. 
279 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 220. 
280 W świetle art. 16 ust. 3 hiszpańskiej konstytucji: „Żadne wyznanie nie ma charakteru państwowego. 

Władze publiczne uwzględniają przekonania religijne społeczeństwa hiszpańskiego i utrzymują wynikające 

z tego stosunki współpracy z Kościołem Katolickim i pozostałymi wyznaniami”. Zob. art. 16 ust. 3 

Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 roku, tłum. T. Mołdawa, [w:] W. Staśkiewicz (red.), 

Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe 2011, s. 345. 

Więcej na temat osobowości prawnej związków wyznaniowych w Królestwie Hiszpanii zob. w: P. Ryguła, 

Wolność religijna w Hiszpanii na tle społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Wyd. Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2009, s. 342 i n. 
281 Większość wierzących Hiszpanów jest wyznania katolickiego. Katolicyzm miał także wpływ na historię, 

prawo i zwyczaje społeczeństwa hiszpańskiego. Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a 

kościołami, dz. cyt., s. 180. 
282 Zob. Concordato con la Santa Sede 27 agosto 1953. Relaciones Estado e Iglesia, 

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-

st_19530827_concordato-spagna_sp.html [dostęp: 12.04.2021 r.]. 
283 Por. M. Potz, Granice wolności religijnej. Problemy polityczno-wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 13. 
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Belgii, czy Republika Węgierska284. Jako przykład można tu podać właśnie Królestwo 

Belgii, w którym co prawda mamy do czynienia z równouprawnieniem wszystkich 

wyznań religijnych, ale status prawny kościołów uznanych uzyskały jedynie te, 

posiadające społeczną wartość. Zaliczono do nich: Kościół anglikański, Kościół 

katolicki, Kościół protestancki, Kościół prawosławny, wyznanie mojżeszowe oraz 

wyznanie islamskie. Za najważniejsze spośród z wyznań państwo belgijskie uznaje zaś 

wyznanie rzymskokatolickie, które jest określane jako primus inter partes285. Sytuacja 

prawna nieuznanych związków wyznaniowych regulują natomiast przepisy prawne 

belgijskiego kodeksu cywilnego286. Na inne rozwiązanie zdecydował się bułgarski 

ustrojodawca,  który w art. 13 ust. 3 konstytucji z 1991 roku uznał wschodnie 

chrześcijaństwo prawosławne za „tradycyjną religię Republiki Bułgarii”287. Nie oznacza 

to jednak, że w Republice Bułgarii uprzywilejowuje się pozycję Kościoła 

Prawosławnego. W konstytucji tego państwa uznano jedynie jego historyczną i 

integrującą rolę dla kulturowej i religijnej tradycji oraz tożsamości narodowej państwa 

bułgarskiego288. 

1.3.4. Neutralność religijno-światopoglądowa 

Jedną z kluczowych cech państwa świeckiego jest neutralność religijno-

światopoglądowa289, której treść niejednokrotnie bywa przedmiotem sporów i niejasności 

wśród przedstawicieli nauk społecznych290. Trudności sprawia bowiem precyzyjne 

określenie: 1) czym właściwie jest neutralność religijno-światopoglądowa państwa, 2) 

jakich dotyczy ona  obszarów życia państwowego i publicznego oraz 3) jaki związek 

łączy świeckość z ową neutralnością291. 

Neutralność religijno-światopoglądowa pochodzi od łacińskiego słowa neutralis, 

które oznacza obojętny, bezstronny292. Można zatem powiedzieć, że neutralność 

 
284 Por. P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, dz. cyt., s. 228; S. Sowiński, Modele 

stosunków państwo – Kościół w Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 45. 
285 Por. R. Torfs, Państwo i kościół w Belgii [w:] G. Robbers (red.), Państwo i kościół w krajach Unii 

Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 34 i n. 
286 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 128. 
287 Zob. art. 13 ust. 3 Konstytucji Republiki Bułgarii z dnia 12 lipca 1991 roku, dz. cyt., s. 55. 
288 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 133. 
289 Termin „neutralność” pochodzi od łacińskiego słowa neuter, które oznacza: żaden z dwóch, ani jeden, 

ani drugi, nijaki. Zob. Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński, Wyd. Buchmann 2005, s. 103.   
290 W przekonaniu ks. Henryka Misztala neutralność „może się kojarzyć i prowadzić do negatywnego 

stosunku państwa wobec racji i motywacji religijnych, ale nie musi do takiego stanu prowadzić”. Zob. H. 

Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 82. 
291 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, dz. cyt., s. 

73.  
292 Zob. Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński, dz. cyt., s. 103 
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religijno-światopoglądowa państwa zakłada utrzymanie przez państwo równego dystansu 

wobec wszystkich konfesji i postaw światopoglądowych, które występują w danym 

społeczeństwie293. Inaczej rzecz ujmując, polityka przyjęta przez państwo nie może 

prowadzić do promowania czy dyskryminowania jakichkolwiek poglądów religijnych i 

filozoficznych294. Państwo powinno powstrzymać się od zajmowania jakiegokolwiek 

stanowiska wobec prawdziwości religii oraz wspierania lub ograniczania danej 

konfesji295. Niemniej jednak, odrzucenie przez państwo świeckie wszelkich odniesień 

religijnych oznaczałoby w rezultacie porzucenie szeregu istotnych wartości, wobec 

których państwo nie powinno pozostawać obojętne. Wymaganie od państwa neutralności 

w sensie absolutnym jest po prostu niemożliwe. Nierealne wydaje się być zwłaszcza 

uzyskanie przez państwa członkowskie UE neutralności aksjologicznej, ponieważ 

zarówno prawo, jak i polityka odwołują się w sposób pośredni lub bezpośredni do 

określonych wartości, które częstokroć posiadają chrześcijański rodowód296. Państwo 

potrzebuje bowiem określonego bagażu wartości, który pełniłby rolę budulca struktury 

państwowej297. System prawny państwa świeckiego powinien opierać się zwłaszcza na 

wartościach, które byłyby wspólne dla możliwie jak największej części społeczeństwa, 

niezależnie od prezentowanych przez nie poglądów religijno-światopoglądowych298. 

Oznacza to, że państwo powinno pozostawać „ślepe” na treści poszczególnych doktryn 

religijnych czy filozoficznych, ale jednocześnie być wrażliwe na ich charakter 

społeczny299.  

Konsekwencją przyjęcia przez państwo tak rozumianej zasady neutralności 

religijno-światopoglądowej jest inter alia: 1) równouprawnienie kościołów i związków 

wyznaniowych, 2) nieudzielanie przez organy państwowe pomocy materialnej 

wspólnotom religijnym z racji ich religijnego charakteru, 3) sekularyzacja organów 

 
293 Zgodnie z neutralnością religijno-światopoglądową państwo nie powinno przyjmować żadnej postawy 

antyreligijnej i nieżyczliwej wobec religii. Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a 

kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. cyt., s. 79; K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a 

kościołami, dz. cyt., s. 101. 
294 Por. R.M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej 

praktyki konstytucyjnej po 1989 r.) [w:] T.J. Zieliński (red.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i 

filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009, s. 

87. 
295 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 103. 
296 Por. P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, dz. cyt., s. 226. 
297 W modelu państwa wyznaniowego są to wartości religijne. Sacrum jest postrzegane w tym modelu jako 

ważny element państwotwórczy, który zespala struktury profanum. 
298 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 94. 
299 Por. R.M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej 

praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), dz. cyt., s. 87. 
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państwowych oraz 4) zakaz wydawania aktów prawnych wypływających explicite z 

inspiracji religijnej300.  

Zważywszy na powyższe, należy przyjąć, że w państwie świeckim 

funkcjonariusze publiczni pozostają zobowiązani do zachowania neutralności religijno-

światopoglądowej przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Mówiąc 

inaczej, funkcjonariusze publiczni powinni wystrzegać się od eksponowania widocznych 

symboli religijnych w miejscu pracy, które mogłyby świadczyć o ich przynależności do 

określonej konfesji. Ze względu na dość duży odsetek populacji muzułmańskiej i rosnący 

fundamentalizm islamski w Europie, coraz częściej zauważa się, że w prawodawstwie 

państw europejskich pojawiają się tendencje do ograniczania prawa funkcjonariuszy 

publicznych do manifestowania swoich przekonań religijnych301. Tendencjom tym 

sprzyja z pewnością orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz 

Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym nadaje się przede wszystkim prymat polityce 

neutralności religijno-światopoglądowej państwa (w tym także polityce neutralności 

przedsiębiorstwa) nad prawem jednostki do swobodnego uzewnętrzniania swoich 

przekonań religijnych302. 

Inną, równie ważną konsekwencją obowiązywania zasady neutralności religijno-

światopoglądowej jest uznanie przez państwo przekonań religijnych i 

światopoglądowych jednostki wyłącznie za jej prywatną sprawę, niepodlegającą kontroli 

ani ocenie władzy państwowej. Oznacza to, że wybór i praktykowanie danej konfesji 

pozostaje wyłącznie w sferze prywatnej jednostki. Stąd też państwo świeckie nie może 

prowadzić ewidencji wyznaniowej swoich obywateli, gdyż informacje o przekonaniach 

religijnych lub światopoglądowych nie stanowią przedmiotu zainteresowania władz 

państwowych303. Dzięki temu jednostka zachowuje prawo do milczenia w kwestii swoich 

przekonań religijno-światopoglądowych304. Gwarancje konstytucyjne w tym zakresie 

wprowadzono na przykład w Republice Portugalskiej w ramach art. 41 ust. 3 konstytucji 

z 1976 roku, w którym wskazano, że „nikt nie może być indagowany przez jakikolwiek 

 
300 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 80; R.M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej 

praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), dz. cyt., s. 87. 
301 Por. P. Borecki, Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, „Studia z Prawa 

Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 88. 
302 Więcej na ten temat w dalszej części pracy. 
303 Por. P. Borecki, Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, dz. 

cyt., s. 72. 
304 Por. tamże, s. 73. 
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organ władzy o swoje poglądy lub praktyki religijne”305. Analogicznie do tego, w 

Republice Federalnej Niemiec, w ramach pozostających w mocy postanowień 

Konstytucji Weimarskiej z dnia 11 sierpnia 1919 roku wskazano, że „nikt nie jest 

zobowiązany do ujawniania swoich przekonań religijnych”. Należy jednak mieć 

świadomość, że przewidziano tutaj pewne wyjątki. Otóż władza państwowa została 

wyposażona w prawo do zadawania pytań o przynależność do określonej konfesji w 

sytuacji, gdy „zależą od tego określone prawa i obowiązki lub wymagają tego zarządzone 

ustawowo badania statystyczne”306. Takim wyjątkiem jest chociażby system podatku 

kościelnego w RFN, który wymaga zebrania przez państwo informacji na temat 

przynależności religijnej obywateli.  

Zasada neutralności religijno-światopoglądowej rzadko kiedy bywa wyrażana 

explicite w ustawodawstwie konstytucyjnym państw członkowskich UE. Bodajże 

pierwszym państwem w Europie, które bezpośrednio dokonało konstytucjonalizacji tejże 

zasady było Królestwo Belgii. W art. 24 §1 belgijskiej konstytucji z 1831 roku 

stwierdzono, iż państwo organizuje nauczanie, które jest światopoglądowo neutralne307, 

dodając jednocześnie, że neutralność oznacza w szczególności respektowanie wszelkich 

przekonań ideologicznych, filozoficznych i religijnych zarówno rodziców, jak i 

uczniów308. Nie sposób również nie zauważyć, że spośród krajów byłego obozu 

komunistycznego, to Rzeczpospolita Polska jako pierwsza dokonała, za pośrednictwem 

Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 roku, jurydyzacji zasady 

neutralności religijnej i światopoglądowej państwa. W art. 10 ust. 1 tejże ustawy podano, 

że Rzeczpospolita Polska jest „państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i 

przekonań”309. Warto jednak dostrzec, że polski ustrojodawca w konstytucji z 1997 roku 

nie zdecydował się na użycie słowa „neutralność”. W art. 25 ust. 2 konstytucji RP 

posłużył się on jedynie terminem „bezstronność”. Uczynił to ze względu na spór 

polityczny, który pojawił się wokół zasady neutralności religijno-światopoglądowej, 

 
305 W art. 41 ust. 3 konstytucji portugalskiej przewidziano jednak pewien wyjątek, zgodnie z którym organy 

państwowe mogą zbierać dane statystyczne pod warunkiem, że nie da się ich powiązać z konkretną osobą. 

Zob. art. 41 ust. 3 Konstytucji Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 roku, dz. cyt., s. 612. 
306 Art. 136 ust. 3 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, dz. cyt., s. 

562. 
307 Por. R.M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej 

praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), dz. cyt., s. 90. 
308 Zob. 24 §1 Konstytucji Królestwa Belgii z dnia 7 lutego 1831 roku, dz. cyt., s. 89. 
309 Zob. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. 

2017, poz. 1153 ze zm. 
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gdyż wydawała się ona nazbyt otwarta i zbyt jednoznacznie prowadząca do laickości 

państwa w wydaniu komunistycznym310.  

Zdarza się niekiedy, że państwo neutralne pod względem religijno-

światopoglądowym pozbawia także czynnik religijny jakiegokolwiek wpływu na proces 

sprawowania władzy państwowej. Odbywa się to na przykład poprzez uniemożliwienie 

pod względem prawnym tworzenia ugrupowań politycznych o charakterze religijnym311. 

Zakaz tworzenia i działania partii politycznych o podłożu konfesyjnym odnajdziemy w 

art. 11 ust. 4 konstytucji Republiki Bułgarii z 1991 roku312. W konstytucji Republiki 

Portugalskiej sformułowano natomiast zakaz używania przez partie polityczne: 1) nazw, 

które mogą kojarzyć się w sposób bezpośredni z konkretną konfesją lub 2) emblematów, 

mogących być utożsamianymi z symboliką religijną (zob. art. 51 ust. 3 konstytucji)313. 

1.3.5. Wolność religijna w wymiarze indywidualnym 

Zasada świeckości przyjęta przez dane państwo nie oznacza, że społeczeństwo 

zamieszkujące owe państwo musi pozostawać na wskroś laickie. Państwo świeckie nie 

powinno bowiem utrudniać jednostce samorealizacji religijnej314, wręcz przeciwnie – 

powinno ją w jak najlepszy sposób zabezpieczyć. W związku z tym, do najważniejszych 

komponentów modelu państwa świeckiego zalicza się prawo jednostki do wolności 

religijnej, które zwykle jest gwarantowane na poziomie konstytucyjnym. Należy nadto 

zauważyć, że prawo do wolności religijnej podlega jednocześnie gwarancjom na 

poziomie prawnomiędzynarodowym. Na straży wolności religijnej stoją liczne umowy 

 
310 Wobec terminu „neutralność” swój sprzeciw wyraził katolicki episkopat. Posłużenie się słowem 

„bezstronność”, niemającym pejoratywnych konotacji, miało zaś na celu inkorporowanie modelu państwa 

świeckiego w pośredni sposób. Taki pogląd prezentuje ks. Józef Krukowski, stwierdzając, że „państwo nie 

może więc być neutralne wobec podstawowych wartości ludzkich, jak godność ludzka i prawo człowieka 

do wolności uzewnętrzniania swych przekonań religijnych", dodając jednocześnie, iż oba słowa właściwie 

to „nie różnią się istotnie co do treści, ale tylko brzmieniem i kontekstem politycznym w jakim 

powstawały". Zob. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Oficyna Wydawnicza Verba, 

Lublin 1999, s. 64; R.M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle 

polskiej praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), dz. cyt., s. 90-91. 
311 Por. P. Borecki, Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, dz. cyt., s. 87. 
312 W świetle art. 11 ust. 4 bułgarskiej konstytucji: „Nie można tworzyć partii politycznych na podstawie 

przynależności etnicznej, rasowej lub wyznaniowej, jak również partii, które stawiają sobie za cel siłowe 

przejęcie władzy państwowej”. Zob. art. 11 ust. 4 Konstytucji Republiki Bułgarii z dnia 12 lipca 1991 roku, 

dz. cyt., s. 55. 
313 W świetle brzmienia art. 51 ust. 3 portugalskiej konstytucji: „Partie polityczne nie mogą używać nazw, 

które zawierają określenia bezpośrednio związane z jakąkolwiek religią lub kościołem oraz emblematów, 

które mogą być mylone z symbolami narodowymi lub religijnymi, przy czym przepis ten nie narusza 

filozofii lub ideologii, będących inspiracją ich programów”. Zob. art. 51 ust. 3 Konstytucji Republiki 

Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 roku, tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2000, 

s. 613. 
314 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, dz. 

cyt., s. 52. 
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międzynarodowe, stanowiące nieodłączny komponent krajowego porządku prawnego 

państw świeckich Unii Europejskiej.  

W aktach konstytucyjnych państw świeckich UE wolność religijna występuje pod 

wieloma różnymi nazwami, np. jako: „wolność myśli, religii i sumienia” (zob. art. 26 

konstytucji Republiki Litewskiej z 1992 roku315), „wolność sumienia i religii” (zob. art. 

53 ust. 1 konstytucji RP z 1997 roku316), „wolność sumienia, religii i kultu” (zob. art. 41 

konstytucja Republiki Portugalskiej z 1976 roku317), „wolność sumienia i wyznania” 

(zob. art. 40 konstytucji Republiki Chorwacji z 1990 roku318) czy „wolność sumienia, 

wiary i myśli” (zob. §40 konstytucji Republiki Estońskiej z 1992 roku319). 

Odnotowania wymaga również fakt, że ustawodawcy krajowi w różnorodny 

sposób ujmują prawo jednostki do wolności religijnej. Konstytucje państw świeckich UE, 

co do zasady zawierają odniesienie do wolności religijnej w aspekcie pozytywnym, jak i 

negatywnym320. W aspekcie pozytywnym wolność religijna jest wolnością „do” wyboru 

i uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych w życiu prywatnym i publicznym. W 

aspekcie negatywnym wolność religijną należy rozumieć jako wolność „od” przymusu 

zewnętrznego, gdy chodzi o wybór religii i manifestowanie swoich przekonań 

religijnych. Uzupełnieniem tego jest zazwyczaj stwierdzenie, że nikt nie może być 

zmuszany do wykonywania praktyk religijnych i działania, które jest sprzeczne z 

wyznawaną przez niego religią321. Poniżej przedstawiono kilka charakterystycznych 

przykładów postanowień konstytucyjnych państw świeckich UE, które określają wolność 

religijną w kategoriach podstawowej wolności jednostki.  

W konstytucji Królestwa Hiszpanii z 1978 roku można zauważyć pewne 

odmienności od postanowień zawartych w innych konstytucjach państw członkowskich 

UE. Otóż w art. 16 ust. 1 hiszpańskiej konstytucji stwierdzono, że jednostce jest 

 
315 Zob. art. 26 Konstytucji Republiki Litewskiej przyjętej przez obywateli Republiki Litewskiej w 

referendum przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 roku, dz. cyt., s. 423. 
316 Zob. art. 53 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 

78, poz. 483 ze zm. 
317 Zob. art. 41 Konstytucji Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 roku, dz. cyt., s. 612. 
318 Zob. art. 40 Konstytucji Republiki Chorwacji z dnia 22 grudnia 1990 roku, tłum. T.M. Wójcik, M. 

Petryńska, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 29. 
319 Zob. §40 Konstytucji Republiki Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referendum 

przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 1992 roku, tłum.  A. Puu, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje 

państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 233. 
320 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, Wyd. 

Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze, Poznań 2003, s. 32 i n. 
321 Por. G. Świst, Wolność sumienia i religii w Konstytucji RP z 1997 roku w wymiarze indywidualnym i 

instytucjonalnym, „Studia Gdańskie” 2018, t. XLII, s. 148. 
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zagwarantowana wolność w sferze ideologii, religii i kultu322. Jak zauważa Marek Safjan, 

hiszpański ustrojodawca nie gwarantuje wprost wolności sumienia i wyznania, jak bywa 

to w przypadku wielu konstytucji europejskich. Warto jednak podkreślić, że wolność 

sumienia mieści się tutaj w pojemnej formule wolności ideologicznej, która pojawia się 

w treści art. 16 hiszpańskiej konstytucji323. Co ciekawe, w orzecznictwie konstytucyjnym 

wolność religijną traktuje się jako przejaw/konkretyzację wolności ideologicznej324. Z 

kolei zaś art. VII ust. 1 ustawy zasadniczej Republiki Węgierskiej stanowi, że „każdy ma 

prawo do wolności przekonań, sumienia i wyznania”, wskazując jednocześnie, że „prawo to 

zawiera w sobie wolność wyboru bądź zmiany religii, tudzież innych przekonań, a także 

wolność ich głoszenia bądź nieujawniania, praktykowania lub nauczania swojej religii lub 

innych przekonań poprzez religijne rytuały lub inne zachowania”325. W cytowanych powyżej 

postanowieniach konstytucyjnych widać wyraźnie odzwierciedlenie aspektu negatywnego 

wolności religijnej, które obejmuje prawo do tego, aby nie uzewnętrzniać swoich przekonań. 

W Republice Litewskiej wolność religijna została wyrażona w art. 26 konstytucji z 1992 

roku, w którym stwierdza się, że „(…) Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru 

religii lub wiary i wyznawania ich samemu lub z innymi, prywatnie lub publicznie, poprzez 

modlitwę, odprawianie obrzędów, praktykowanie i nauczanie. Nikt nie może zmuszać ani 

być zmuszany do wybierania lub wyznawania jakiejkolwiek religii lub wiary. (…)”326. 

Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburskiego wydaje się przyjmować zbliżone do 

tego rozwiązania w kwestii pojmowania prawa do wolności religijnej. W art. 19 tejże 

konstytucji zwrócono uwagę na pozytywny aspekt wolności religijnej, zapewniając 

jednostce „wolność wyznania i publicznego sprawowania kultu, a także wolność 

wyrażania swoich poglądów religijnych (…)”327. Z kolei już w art. 20 konstytucji 

położono akcent na aspekt negatywny wolności religijnej, gwarantując, że „Nikt nie może 

zostać zmuszony do uczestniczenia w jakikolwiek sposób w czynnościach i ceremoniach 

żadnego wyznania ani do przestrzegania jego dni wolnych od pracy”328. Nieco inaczej 

 
322 Zob. art. 16 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., dz. cyt., s. 345. 
323 Por. M. Safjan, Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich [w:] J. Krukowski, O. Theisen, 

Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 51. 
324 Por. tamże, s. 52. 
325 Zob. art. VII ust. 1 Ustawy Zasadniczej Węgier z 2011 roku, tłum. J. Snopek, Wyd. Sejmowe, Warszawa 

2012, s. 58. 
326 Zob. art. 26 Konstytucji Republiki Litewskiej przyjętej przez obywateli Republiki Litewskiej w 

referendum przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 roku, dz. cyt., s. 423. 
327 Zob. art. 19 Konstytucji Wielkiego Księstwa Luksemburskiego z dnia 17 października 1868 roku, tłum. 

A. Wojtyczek-Bonnad, K. Wojtyczek [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, 

Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 446. 
328 Zob. art. 20 Konstytucji Wielkiego Księstwa Luksemburskiego z dnia 17 października 1868 roku, dz. 

cyt., s. 447. 
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wolność religijną przedstawił ustrojodawca niemiecki. W art. 4 ustawy zasadniczej RFN 

stwierdził, że „Wolność wyznania, sumienia, przekonań religijnych i światopoglądowych 

jest nienaruszalna” (zob. art. 4 ust. 1), dodając przy tym, że „Zapewnia się swobodne 

wykonywanie praktyk religijnych” (zob. art. 4 ust. 2)329. Artykuł 4 niemieckiej 

konstytucji tworzy prawo podstawowe o szerokim zakresie ochrony, stąd też zarówno 

orzecznictwo i doktryna dotyczące interpretacji tego postanowienia konstytucyjnego są 

niezwykle rozbudowane. We wspomnianym artykule odnajdziemy bowiem wolność 

religijną zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. Pierwsza z nich 

sprowadza się do zagwarantowania każdej osobie prawa do wierzenia, druga zaś chroni 

prawo jednostki do nieposiadania żadnej wiary i nieprzynależności do żadnej wspólnoty 

religijnej330. W Rzeczpospolitej Polskiej zagadnieniu wolności religijnej poświęcono zaś 

obszerny w treści art. 53 konstytucji z 1997 roku, w którym w ustępie 1 wskazano, że 

„każdemu” zapewnia się wolność sumienia i religii. Co więcej, w świetle art. 7 Ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zagwarantowano 

korzystanie z wolności religijnej cudzoziemcom przebywających na terytorium tego 

państwa331. 

Należy poczynić jeszcze jedną istotną uwagę. Otóż kwestia wolności religijnej w 

wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w państwach świeckich UE może być 

regulowana w sposób łączny albo pozostawać w tzw. rozproszeniu. W konstytucjach 

europejskich odnajdziemy także zasady dotyczące przypadków ograniczenia wolności 

religijnej, które określa się mianem klauzul limitacyjnych. Na przykład, w świetle art. 37 

ust. 2 konstytucji bułgarskiej ograniczeniem wolności myśli, sumienia i wyznania w tym 

państwie jest bezpieczeństwo narodowe. Z kolei w art. 16 ust. 1 hiszpańskiej konstytucji 

z 1978 roku zapewniono wolność w sferze ideologii, religii i kultu332, wskazując 

jednocześnie, iż jedynym ograniczeniem dla skorzystania z tejże wolności może być 

przesłanka utrzymania porządku publicznego chronionego na mocy ustawy333. 

 
329 Zob. art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, dz. 

cyt., s. 521. 
330 Więcej na ten temat zob.: G. Robbers, Państwo i kościół w Niemczech [w:] G. Robbers (red.), Państwo 

i kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 279-280.  
331 Zob. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. 2017, 

poz. 1153 ze zm. 
332 Zob. art. 16 Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., dz. cyt., s. 345. 
333 Por. I. Ibán, Państwo i kościół w Hiszpanii [w:] G. Robbers (red.), Państwo i kościół w krajach Unii 

Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 167. 
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1.3.6. Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych 

Teoretycznie, konsekwencją systemu rozdziału państwa i religii powinien być 

zakaz dotowania i subwencjonowania przez państwo jakichkolwiek wspólnot religijnych. 

W państwach świeckich Unii Europejskiej występuje jednak wiele rozmaitych form 

finansowania religii, które mogą sprzyjać niezależności wspólnot religijnych, czy 

determinować ich rolę społeczną. Sposób finansowania kościołów i związków 

wyznaniowych bywa zwykle dostosowywany do: 1) sposobu ułożenia relacji pomiędzy 

danym państwem i religią oraz 2) roli, jaką odgrywa konkretna religia w danym 

państwie334. Gerhard Robbers, opisując modele finansowania wspólnot religijnych w 

Europie, wyróżnia w państwach świeckich UE kilka rozwiązań w tym zakresie: 

poczynając od braku finansowania wspólnot religijnych przez państwa (np. Królestwo 

Niderlandów, Republika Estońska, Republika Litewska, Republika Słowenii), poprzez 

bezpośrednie finansowanie wspólnot wyznaniowych (np. Wielkie Księstwo 

Luksemburga, Królestwo Belgii, Republika Czeska), czy przekazywanie przez podatnika 

części jego podatku ogólnego na wybraną wspólnotę religijną (np. Republika Włoska, 

Królestwo Hiszpanii, Republika Węgierska), a kończąc na nakładaniu przez określone 

wspólnoty religijnego podatku na ich członków (np. Republika Federalna Niemiec, 

Republika Austrii, Republika Finlandii)335.     

W modelu państwa świeckiego przy podejmowaniu problematyki finansowania 

wspólnot religijnych ze środków publicznych, pojawia się czasami zarzut dyskryminacji 

przez państwo niektórych wspólnot religijnych. Podnosi się wówczas argument, że 

państwo przeznaczając środki publiczne na wspólnoty religijne, powinno dzielić je po 

równo pomiędzy nimi. Trzeba jednak pamiętać, że równe traktowanie nie oznacza 

jednocześnie ich identycznego traktowania. Nierówne traktowanie może być 

implikowane racjami historycznymi lub liczbą osób przynależnych do danego kościoła 

lub związku wyznaniowego336. Stąd też w Republice Chorwacji czy Republice Czeskiej 

największe wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymuje Kościół Katolicki. W 

Republice Bułgarii taką pomoc finansową otrzymuje zaś Kościół Prawosławny337. 

 
334 Por. B. Schanda, Finansowanie Kościołów w Europie [w:] J. Krukowski, O. Theisen, Religia i wolność 

religijna w Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 205.  
335 Por. G. Robbers, Modele finansowania kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie, Wyd. 

Instytut Spraw Publicznych 2013, s. 7-9. 
336 Por. tamże, s. 27. 
337 Por. M. Mielczarek, Odpis podatkowy jako nowa forma finansowania wspólnot religijnych w Polsce, 

„Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, t. 4, nr 4, s. 91. 
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Podkreślić przy tym wypada, że wśród niektórych państw członkowskich UE, 

reprezentujących system separacji przyjaznej, istnieje praktyka pobierania tzw. podatku 

kościelnego (ang. Church tax) w imieniu oficjalnie uznanych kościołów. Podatki te 

stanowią zwykle największe źródło dochodów dla wielu wspólnot religijnych338.  

Z fakultatywnym systemem podatku kościelnego możemy spotkać się w: 

Republice Włoskiej,  Królestwie Hiszpanii czy Republice Węgierskiej339. Hiszpański i 

włoski system przydzielenia podatków polega na tym, że pewien procent podatku 

dochodowego uiszczanego przez każdego podatnika jest przydzielany danej wspólnocie 

religijnej. Włoscy podatnicy każdego roku decydują o 0,8% swojego podatku 

dochodowego, dokonując jednocześnie wyboru, czy chcą go przekazać na wybraną 

wspólnotę religijną, czy na fundusz publiczny, z którego pieniądze są następnie 

wykorzystywane na działalność dobroczynną. W sytuacji, gdy włoski podatnik nie 

podejmie żadnej decyzji w tej kwestii, część jego podatku dochodowego jest po prostu 

rozdzielana (proporcjonalnie do liczby deklaracji) pomiędzy Kościół Katolicki a fundusz 

publiczny340. W Królestwie Hiszpanii Kościół Katolicki jest jedyną wspólnotą religijną, 

która otrzymuje od państwa bezpośrednie wsparcie finansowe. Hiszpański podatnik 

uiszczający podatek dochodowy może przeznaczyć część swojego podatku (tj. 0,7%) 

bezpośrednio na ten Kościół. Pozostałe wspólnoty religijne nie partycypują w tym 

systemie, dlatego też najczęściej utrzymują się z datków wiernych i własnego majątku341. 

Węgierscy podatnicy mają natomiast możliwość przekazania 1% swojego podatku 

dochodowego na rzecz konkretnej wspólnoty religijnej342. W Republice Węgierskiej 

wspomniany system finansowania religii jest dostępny dla wszystkich wspólnot 

religijnych pod warunkiem, że zdecydowały się one podpisać odpowiednie porozumienie 

w tej kwestii z władzami podatkowymi343.  

 System podatku kościelnego występuje zaś w RFN, Republice Finlandii oraz w 

Republice Austrii. Dodać przy tym należy, że najbardziej znanym państwem stosującym 

podatek kościelny jest zaś Republika Federalna Niemiec, w której wspólnoty religijne, 

 
338 Por. Pew Research Center, In Western European Countries with church taxes, support for the tradition 

remains strong, pewforum.org, 30 kwietnia 2019 r., https://www.pewforum.org/2019/04/30/in-western-

european-countries-with-church-taxes-support-for-the-tradition-remains-strong/ [dostęp:2.07.2020 r.]. 
339 Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny. Idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, dz. cyt., s. 104. 
340 Por. B. Schanda, Finansowanie Kościołów w Europie, dz. cyt., s. 213. 
341 Por. G. Robbers, Modele finansowania kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie, dz. cyt., 

s. 19. 
342 Por. tamże. 
343 Por. B. Schanda, Finansowanie Kościołów w Europie, dz. cyt., s. 213-214. 
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posiadające status korporacji prawa publicznego, mają prawo nakładać na swoich 

członków podatek kościelny. Warto przy tym zauważyć, że podatek ten jest bezpośrednio 

zbierany przez niemieckie władze podatkowe. Pobieranie podatku przez państwo na rzecz 

wspólnoty religijnej jest traktowane tutaj jako usługa, za którą wspólnoty religijne 

uiszczają odpowiednio określone opłaty344. Trzeba jednocześnie podkreślić, że 

zaangażowanie państwa świeckiego w kwestię poboru podatku kościelnego nierzadko 

wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Wskazuje się wówczas, że udział 

organów państwowych w poborze podatku kościelnego stanowi jawne zaprzeczenie 

modelu rozdziału państwa i religii. Warto jednak zwrócić uwagę, że państwo w systemie 

podatku kościelnego pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy danym kościołem i jego 

wiernymi, pobierając za tę usługę odpowiednie wynagrodzenie345. Z pewnością 

wyjątkiem w tym zakresie jest Republika Austrii, w której – w przeciwieństwie do RFN 

– podatek jest pobierany i zarządzany bezpośrednio przez organy kościelne, bez 

pośrednictwa organów państwowych346. Wpłaty na rzecz danej wspólnoty religijnej są 

dokonywane przez ich wiernych na mocy prawa cywilnego347. 

Niewątpliwie instytucja podatku kościelnego zapewnia wspólnotom religijnym 

bezpieczne oraz stabilne źródło ich finansowania. Ten rodzaj finansowania, choć jest 

mocno zakorzeniony w niektórych państwach członkowskich UE, to nie został 

wprowadzony w państwach „nowych demokracji” po upadku komunizmu348. Oznacza to, 

że model państwa świeckiego jest również reprezentowany przez te państwa, które nie 

przewidują systemu podatku kościelnego. Nie sposób nie poczynić tutaj jeszcze jednej 

konstatacji; otóż znaczący wpływ na obecny stan finansów wspólnot religijnych mają 

wydarzenia, które miały miejsce w historii danego państwa. Nie wdając się w szczegóły 

podkreślić trzeba, że niektóre kościoły utraciły część swoich majątków na przykład w 

skutek sekularyzacji, która dokonała się podczas Rewolucji Francuskiej lub podczas 

panowania reżimów komunistycznych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej349.  

 
344 Zwykle Kościoły za taką usługę płacą 3-4% dochodu ze swojego podatku. Należy przy tym zauważyć, 

że prawie 80% źródeł dochodów dwóch największych kościołów w RFN, tj. Kościoła katolickiego i 

Kościołów protestanckich pochodzi właśnie z podatków kościelnych. Por. B. Schanda, Finansowanie 

Kościołów w Europie, dz. cyt., s. 212. 
345 Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny. Idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, dz. cyt., s. 89. 
346 Por. tamże, s. 96. 
347 Por. B. Schanda, Finansowanie Kościołów w Europie, dz. cyt., s. 211. 
348 Por. tamże, s. 212. 
349 Por. tamże, s. 208. 
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Co ważne, jednym ze źródeł finansowania wspólnot religijnych mogą być 

dobrowolne dary wiernych, które często nie są jednak w stanie zapewnić stabilnego 

źródła ich utrzymania. Stąd też kościoły i związki wyznaniowe otrzymują pomoc ze 

strony państwa na przykład w postaci subwencji na realizację konkretnych celów 

społecznych. Wspólnoty religijne bowiem, prowadząc działalność w różnych 

dziedzinach życia społecznego, dążą często do realizacji celów zbieżnych z tymi 

państwowymi (np. edukacja, szpitalnictwo, ośrodki pomocy społecznej), co w rezultacie 

prowadzi do zdjęcia z państwa części jego obowiązków. W związku z tym, państwa 

zazwyczaj decydują się na przekazanie subwencji tym wspólnotom religijnym, które 

prowadzą działalność służącą dobru wspólnemu350. Jak zauważa Gerhard Robbers, 

państwo może udzielać wsparcia finansowego na rzecz wybranych usług świadczonych 

przez daną wspólnotę religijną, do których możemy zaliczyć m.in. posługę duszpasterską 

w wojsku lub w zakładach karnych351. Ponadto w literaturze przedmiotu wskazuje się 

także na inne, równie ważne formy wsparcia finansowego wspólnot religijnych. Na 

przykład, w Republice Estońskiej nie ma bezpośrednich podatków kościelnych, 

aczkolwiek wyróżnia się tam pośrednie formy wsparcia organizacji religijnych. 

Przybierają one postać funduszy wspierających utrzymanie budynków sakralnych, które 

wykazują wartość historyczną, artystyczną i kulturalną352. Z kolei w belgijskim modelu 

relacji na poziomie państwo-religia występuje zasada „pomocy i opieki” udzielanej 

kościołom przez to państwo353. W art. 181 konstytucji Królestwa Belgii z 1831 roku354 

wskazano, że w budżecie państwa są corocznie ustanawiane odpowiednie środki, które 

przeznacza się na uposażenie i emerytury duchownych355. Ten sposób pomocy Królestwa 

Belgii jest traktowany jako rodzaj odszkodowania ze strony państwa za przejęcie 

majątków kościelnych, będących wcześniej źródłem utrzymania Kościoła356. Warto w 

tym miejscu zwrócić uwagę także na polski Fundusz Kościelny, istniejący od 1950 roku, 

którego środki są przeznaczane m.in. na remonty kościołów oraz ubezpieczenie 

 
350 Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny. Idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, dz. cyt., s. 68. 
351 Por. G. Robbers, Modele finansowania kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie, dz. cyt., 

s. 12. 
352 Por. M. Kiviorg, Państwo i kościół w Estonii [w:] G. Robbers (red.), Państwo i kościół w krajach Unii 

Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 107.  
353 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami, dz. cyt., s. 126. 
354 W świetle art. 181 ust. 1 belgijskiej konstytucji „Uposażenia i emerytury duchownych zapewnia 

państwo, niezbędne w tym celu środki są ustanawiane corocznie w budżecie.”. Zob. art. 181 ust. 1 

Konstytucji Królestwa Belgii z dnia 7 lutego 1831 roku, dz. cyt., s. 110. 
355 Por. R. Torfs, Państwo i kościół w Belgii, dz. cyt., s. 32. 
356 Por. M. Mielczarek, Odpis podatkowy jako nowa forma finansowania wspólnot religijnych w Polsce, 

dz. cyt., s. 91. 
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zdrowotne duchownych. Fundusz ten stanowi w RP rekompensatę dla wspólnot 

religijnych za przejęcie ich nieruchomości ziemskich przez państwo357. 

1.3.7. Edukacja religijna w szkolnictwie publicznym 

Kwestia nauczania religii w szkole publicznej nierzadko uchodzi za przedmiot 

ożywionych i długotrwałych dyskusji w państwach członkowskich UE. Podczas takich 

rozmów dochodzi do ścierania się dwóch przeciwstawnych stanowisk, będących 

konsekwencją obecnych w Europie koncepcji dotyczących fundamentów kultury 

europejskiej. Jak zauważa Małgorzata Czuryk „Zwolennicy koncepcji neoliberalnej 

opierają ten wspólny fundament na założeniach filozofii Oświecenia i ideałach rewolucji 

francuskiej. Natomiast zwolennicy koncepcji personalistycznej za wspólny fundament 

kultury europejskiej uważają chrześcijaństwo. Przejawy tego dualistycznego podejścia 

do korzeni Europy przekładają się w praktyce na kształt regulacji prawnych przyjętych w 

poszczególnych państwach w zakresie edukacji religijnej w szkołach publicznych”358. 

W państwach świeckich UE, przyjmujących formę skoordynowanej separacji, 

może wystąpić jeden z dwóch modeli edukacji religijnej: pierwszy, zakładający laickość 

oświaty, w którym lekcje religii odbywają się poza szkołą, lub drugi, przyjmujący 

fakultatywny lub obligatoryjny tryb nauczania religii w szkołach publicznych359. W 

praktyce jednak wiele konstytucji europejskich milczy na temat powiązania religii i 

systemu edukacji państwowej, gwarantując tym samym prawo do edukacji szkolnej bez 

jakichkolwiek odniesień do konkretnej religii. Czasami można bowiem dostrzec 

dorozumiane odniesienia konstytucyjne do możliwych relacji pomiędzy religią i edukacją 

szkolną. Odbywa się to na przykład w postaci konstytucyjnej akceptacji szkolnictwa 

prywatnego. Na przykład, w art. 23 ust. 5 konstytucji Królestwa Niderlandów z 1814 roku 

dopuszczono możliwość ukierunkowania szkolnictwa prywatnego w sposób religijny lub 

światopoglądowy360. Przeciwnicy nauczania religii w szkolnictwie publicznym uznają 

jednak, że takie rozwiązanie mogłoby stanowić przejaw aprobaty określonej konfesji 

 
357 Więcej na ten temat zob.: M. Mielczarek, Odpis podatkowy jako nowa forma finansowania wspólnot 

religijnych w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, t. 4, nr 4, s. 86-104; Ł. Bernaciński, 

Wydatkowanie środków funduszu kościelnego w XXI w., „Łódzkie Studia Teologiczne” 2019, t. 28, nr 3, s. 

49-60; M. Tyrakowski, Prawnofinansowe aspekty funduszu kościelnego, „Studia Ełckie” 2009, nr 11, s. 

281-293. 
358 Por. M. Czuryk, Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii, dz. cyt., s. 73-74.  
359 Por. P. Borecki, Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, dz. cyt., s. 91; P. 

Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego, „Adam 

Mickiewicz University Law Review” 2016, vol. 6, s. 173. 
360 Zob. art. 23 ust. 5 Konstytucji Królestwa Niderlandów z dnia 28 marca 1814 roku, dz. cyt., s. 379. 
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przez państwo, co stałoby w sprzeczności z zasadą neutralności religijno-

światopoglądowej państwa361. Dlatego też w niektórych państwach świeckich UE 

nauczanie religii nie zawęża się jedynie do jednej, konkretnej konfesji. Przykładem 

takiego podejścia jest Republika Estońska, w której nauczanie w szkolnictwie 

powszechnym jest bezkonfesyjne i dobrowolne. W trakcie trwania zajęć dokonuje się 

jedynie przeglądu światopoglądów różnych religii362. Lekcje te bardziej przypominają 

kurs religioznawstwa, jaki w pewnym okresie należał do szkolnego curriculum w PRL-u 

niż nauczanie religii prowadzone przez kościoły. 

W systemie rozdziału państwa i religii można odnaleźć również państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, które explicite podkreślają świeckość systemu 

nauczania państwowego. Na przykład, art. 43 ust. 2 konstytucji Republiki Portugalskiej 

z 1976 roku stanowi, że państwo nie może opracowywać programów kulturalnych i 

edukacyjnych, które kierowane byłyby dyrektywami religijnymi363. W konstytucji 

litewskiej z 1992 roku przyjęto zaś pośrednie rozwiązanie, w ramach którego zarówno 

państwowe, jak i samorządowe instytucje szkolne i wychowawcze mają charakter 

świecki, aczkolwiek dopuszcza się możliwość wprowadzenia w nich nauczania religii 

zgodnie z życzeniem rodziców364. Podobnie uczyniono w Republice Federalnej Niemiec, 

w której w ustawie zasadniczej wskazano, że osoby uprawnione do wychowywania dzieci 

mają prawo decydować o ich udziale w lekcjach religii. Niemniej, na podstawie art. 7 ust. 

3 niemieckiej ustawy zasadniczej nauka religii jest traktowana jako zwykły przedmiot 

nauczania w szkołach publicznych. Nauczanie religii odbywa się tam zgodnie z 

wytycznymi i instrukcjami przyjętymi przez określony kościół lub związek 

wyznaniowy365. Odmiennie wygląda zaś sytuacja z nauczaniem islamu w niemieckich 

szkołach publicznych, głównie z powodu trudności jego zorganizowania, wynikającego 

przede wszystkim z braku istnienia jednej reprezentacji wspólnot muzułmańskich, która 

mogłaby ustalić wytyczne co do programu nauczania366.  

 
361 Por. P. Borecki, Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, dz. cyt., s. 92.  
362 Por. M. Kiviorg, Państwo i kościół w Estonii, dz. cyt., s. 104. 
363 W świetle art. 43 ust. 2 portugalskiej konstytucji „Państwo nie może opracowywać programów 

edukacyjnych i kulturalnych kierując się jakimikolwiek dyrektywami filozoficznymi, estetycznymi, 

politycznymi, ideologicznymi bądź religijnymi. Zob. art. 43 ust. 2 Konstytucji Republiki Portugalskiej z 

dnia 2 kwietnia 1976 roku, dz. cyt., s. 612. 
364 Zob. art. 40 Konstytucji Republiki Litewskiej przyjętej przez obywateli Republiki Litewskiej w 

referendum przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 roku, dz. cyt., s. 424. 
365 Zob. art. 7 ust. 3 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, dz. cyt., 

s. 522.  
366 Por. G. Robbers, Państwo i kościół w Niemczech, dz. cyt., s. 282-283.  
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Warto zauważyć, że na poziomie konstytucyjnym nauczanie religii zostało 

zagwarantowane także w Królestwie Hiszpanii. W art. 27 ust. 5 konstytucji tego państwa 

stwierdza się, że „władze publiczne zapewniają przynależne rodzicom prawo, aby ich 

dzieci otrzymały wychowanie religijne i moralne, zgodne z ich własnymi 

przekonaniami”367. W Republice Włoskiej nauczanie religii stanowi natomiast przedmiot 

fakultatywny i wyznaniowy368. Podobnie wygląda sytuacja w Rzeczpospolitej Polskiej i 

Republice Chorwacji, w których lekcje religii mają charakter konfesyjny i 

nieobligatoryjny369. 

1.3.8. Kondycja współczesnych państw świeckich  

Współczesna Europa staje się coraz bardziej zsekularyzowana i jednocześnie 

coraz mniej chrześcijańska, doświadczając przy tym nieustannie procesów laicyzacji i 

prywatyzacji przekonań religijnych społeczeństw370. Z pewnością niebagatelny wpływ na 

kondycję współczesnych państw świeckich UE ma wzrost imigracji z krajów 

muzułmańskich. Fale migracji muzułmanów do Europy z regionu Bliskiego i 

Środkowego Wschodu, jak również Afryki Północnej powodują, że sytuacja konfesyjna 

na Starym Kontynencie ulega dynamicznej zmianie. Europa, jak podaje ks. Janusz 

Balicki, doświadcza presji migracyjnej ze względu m.in. na destabilizację polityczną w 

regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej371. Wzrostowi heterogeniczności 

religijnej wśród państw europejskich zwykle towarzyszą zmiany następujące w prawie i 

polityce wyznaniowej372. Neutralność religijno-światopoglądowa zakłada bowiem 

wyrugowanie religii i wszelkich ideologii z przestrzeni publicznej państwa; realnie 

jednak idealnie „czysta” przestrzeń publiczna może obecnie znajdować się jedynie w 

sferze abstrakcyjnego myślenia. Świecki model państwa stoi w konflikcie z islamem, 

którego reguły – podobnie jak w przypadku chrześcijaństwa – wykluczają ograniczenie 

wiary do prywatnego, dyskretnego praktykowania bez oddziaływania na sferę publiczną. 

Można więc śmiało powiedzieć, że mamy obecnie do czynienia ze „zderzeniem kultur”, 

 
367 Art. 27 ust. 5 Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 roku, dz. cyt., s. 346. 
368 Por. P. Tomasik, Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie, dz. cyt., s. 49. 
369 Por. tamże, s. 50. 
370 Por. J. Balicki, Sekularyzacja Europy – szansa czy wyzwanie dla integracji imigrantów z krajów 

muzułmańskich? Przypadek Wielkiej Brytanii, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Społecznych. Kwartalnik” 2015, nr 4, s. 8. 
371 Por. tamże, s. 8. 
372 Por. P. Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego, 

dz. cyt., s. 174-175. 
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o którym pisał w swojej książce amerykański politolog, Samuel P. Huntington373. 

Niebezpieczeństwo to uwidacznia się jeszcze wyraźniej w państwach Europy Zachodniej, 

w których system rozdziału państwa i religii powstał w opozycji do chrześcijaństwa i nie 

przewidywał wzrostu znaczenia islamu – religii ortopraksji, stawiającej przed swoimi 

wyznawcami większe wymagania w zakresie publicznych praktyk – w europejskim życiu 

publicznym374. Islam to nie tylko religia, ale także system norm i wartości, który poddaje 

regulacji właściwie wszystkie sfery życia człowieka. Dlatego też jak słusznie zauważa 

Michał Rynkowski, wzrastająca imigracja z państw muzułmańskich „wnosi do 

europejskiego porządku prawnego elementy prawa islamskiego: szariatu”375. Można 

zatem powiedzieć, że islam staje się nolens volens istotnym komponentem społeczeństw 

zachodnich.  

Aktualnym pytaniem w wielu państwach świeckich UE pozostaje jednak to, czy 

w imię negatywnej wolności religijnej należałoby „oczyścić” przestrzeń publiczną z 

wszelkich przejawów przekonań religijnych i światopoglądowych. Odpowiedź na to 

pytanie wydaje się być przecząca, gdyż: po pierwsze – niemożliwe jest, aby przestrzeń 

publiczna mogła być w pełni „sterylna” pod względem religijno-światopoglądowym; po 

drugie – wprowadzenie zakazu uzewnętrznia własnych przekonań religijnych 

doprowadziłoby do naruszenia pozytywnego aspektu wolności religijnej376. Obecnie 

coraz częściej podkreśla się potrzebę zachowania przez państwo odpowiedniego dystansu 

wobec różnych systemów religijno-światopoglądowych377. Nasuwa się tutaj istotne 

pytanie: do jakiego stopnia ów dystans jest możliwy w stosunku do religii, która leży u 

źródeł cywilizacji europejskiej? Odpowiedź na to nie jest jednak taka prosta. Utrzymuje 

się bowiem, że przyjęcie przez państwo systemu rozdziału państwa i religii sprzyja nie 

tylko „inkluzywnej wizji państwa”, ale także utrzymaniu pokoju społecznego w 

 
373 Więcej na ten temat zob.: S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018. 
374 Por. P. Borecki, Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, dz. 

cyt., s. 78. 
375 Por. M. Rynkowski, Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, dz. cyt., s. 

15. 
376 Por. M. Bainczyk, Pomiędzy wolnością pozytywną a negatywną – wolność religijna w świetle wybranych 

orzeczeń niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego [w:] B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. 

Stawiński, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – 

Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 109. 
377 Por. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 

współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, dz. cyt., s. 11. 
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pluralistycznym społeczeństwie378. Cechą współczesnych społeczeństw europejskich jest 

przecież różnorodność religijna i światopoglądowa, stąd też państwa członkowskie UE 

zobowiązują się do podjęcia stosownych kroków, by zapewnić współistnienie różnych 

grup religijnych379. 

1.4. Francuski model państwa świeckiego 

Republika Francuska stanowi klasyczny model państwa świeckiego zakładający 

separację wrogą pomiędzy państwem i religią. Państwo francuskie, uznawane niegdyś za 

najstarszą córę Kościoła w Europie przeszło niełatwą drogę ewolucji ustrukturyzowania 

relacji pomiędzy państwem i kościołem. Mówiąc inaczej, francuski model państwa 

wyznaniowego obecny w czasach przedrewolucyjnych został zastąpiony radykalną 

wersją separacji sfery sacrum i profanum, której początków należy doszukiwać się w 

okresie Rewolucji Francuskiej. Warto jednocześnie dodać, że w literaturze przedmiotu 

separacja państwa i kościoła w wydaniu francuskim uzyskała rozmaite nazwy: od 

rozdziału radykalnego po świeckość agresywną, określaną alternatywnie jako świeckość 

radykalna380. Nierzadko zdarza się także, że współczesna Republika Francuska określana 

jest po prostu mianem państwa laickiego. 

W V Republice Francuskiej, reprezentującej stricte laickie podejście, na próżno 

byłoby szukać w akcie konstytucyjnym jakichkolwiek odwołań o charakterze 

transcendentnym lub religijnym. W literaturze przedmiotu wskazuje się bowiem, że brak 

uznania wartości zaczerpniętych ze źródeł religijnych w systemie rozdziału implikuje 

chęć uzupełnienia tej pustej przestrzeni czymś w rodzaju idei quasi-religijnych. 

Alternatywę mogą stanowić tutaj zwłaszcza wartości zsekularyzowane, które promują 

aksjologię laicką381. W przypadku V Republiki Francuskiej taką alternatywę stanowi 

postać kultu Istoty Najwyższej382, „będącej filozoficzno-ideologiczną projekcją Boga z 

okresu Rewolucji Francuskiej”. Co ciekawe, postać Istoty Najwyższej nie pojawia się 

 
378 Por. P. Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego, 

dz. cyt., s. 189.  
379 Por. I.C. Kamiński, Komentarz do art. 10 (wonność myśli, sumienia i wyznania) [w:] A. Wróbel, Karta 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 332. 
380 Por. M. Szewczyk, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji od czasu uchwalenia ustawy o 

rozdziale Kościołów od Państwa z dnia 9 grudnia 1905 r. – wybrane problemy prawne, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2014, nr 5(21), s. 75.  
381 Por. J. Szymanek, Konstytucjonalizacja idei państwa wyznaniowego, dz. cyt., s. 67. 
382 Dekretem Konwentu Narodowego z 1794 roku próbowano stworzyć nową religię, która zakładała kult 

Istoty Najwyższej. Można to uznać za przejaw kształtowania państwa quasi-wyznaniowego. Por. A. 

Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 17; G. Maroń, Odwołania do Boga w 

konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne, dz. cyt., s. 8. 
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wprost we francuskiej konstytucji, lecz w treści Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 

z dnia 26 sierpnia 1789 roku, stanowiącej integralną część francuskiego aktu 

konstytucyjnego383.  

Umocowanie koncepcji republiki laickiej nastąpiło w art. 1 konstytucji V 

Republiki Francuskiej z 1958 roku, w którym czytamy, że „Francja jest jedną, 

niepodzielną Republiką laicką, demokratyczną i społeczną”, zapewniającą „równość 

wobec prawa wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie, rasę lub religię” oraz 

respektującą „wszystkie przekonania (…)”384. W ten sposób francuski ustrojodawca 

zdecydował się jedynie na zdefiniowanie istniejącego stanu faktycznego, bez 

wprowadzania tzw. klauzul zakazujących np. w postaci użycia formuły „zakazuje się 

występowania kościoła państwowego”385. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 

rozwiązania konstytucyjne przyjęte przez francuskiego ustrojodawcę są na tyle 

lakoniczne, że nie da się jasno dookreślić na ich podstawie, czym właściwie jest francuska 

laickość. W konstytucji z 1958 roku brakuje bowiem explicite postanowień o charakterze 

wyznaniowym, które normowałyby problematykę religijną w sposób kompleksowy, jak 

na przykład ma to miejsce w art. 25 konstytucji RP z 1997 roku386. Dlatego też pojęcie 

laïcité jest modyfikowalne i dostosowywane każdorazowo do współczesnego kontekstu 

społeczno-politycznego387. Warto przy tym pamiętać, że Republika Francuska jest 

jedynym państwem europejskim, w którym laickość posiada aż rangę konstytucyjną. 

Poza konstytucją V Republiki Francuskiej najważniejszym aktem prawnym 

odnoszącym się do relacji pomiędzy państwem i religią jest Ustawa o rozdziale 

Kościołów i państwa, która została uchwalona w 1905 roku w czasach antyklerykalnego 

prawa III Republiki388. Ustawa ta zamyka proces radykalnego rozdziału państwa i religii 

zapoczątkowanego Rewolucją Francuską389. Jak zauważa Ewa Szczepankiewicz-Rudzka 

przyjęcie tejże ustawy stanowiło zwieńczenie konfliktu „dwóch Francji”, w którym po 

 
383 Por. J. Wawrzyniak, O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej, „Studia Iuridica 

Lublinesia” 2014, nr 22, s. 153. 
384 Zob. art. 1 Konstytucji Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 roku, tłum. Skrzydło W., [w:] 

Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011, s. 273. 
385 Por. M. Szewczyk, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji od czasu uchwalenia ustawy o 

rozdziale Kościołów od Państwa z dnia 9 grudnia 1905 r. – wybrane problemy prawne, dz. cyt., s. 80. 
386 Por. tamże, s. 80. 
387 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, „Politeja” 2020, nr 1(64), s. 76. 
388 Zob. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, Journal Officiel – 

Editions Lois et décrets, 37 anée, n. 336 – lundi, 11 Décembre 1905, p. 7205. 
389 Por. I. Kielan-Glińska, Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji, „Krakowskie 

Studia Międzynarodowe” 2004, nr 3, s. 261.  
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jednej stronie sytuowali się zwolennicy monarchii oraz silnej pozycji Kościoła 

Katolickiego, po drugiej zaś – zwolennicy świeckiej republiki390. Głównym przedmiotem 

tego aktu prawnego zwanego „paktem laickim” były relacje państwa francuskiego z 

Kościołem Katolickim, który stanowił wówczas kościół większościowy Francuzów391. 

Co ciekawe, w ustawie z 1905 roku nie posłużono się ani razu pojęciem „laickość”392. W 

tym miejscu zasadne wydaje się być pytanie: czym jest właściwie francuskie laïcité? 

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać głównie na gruncie praktycznych rozwiązań 

przyjętych przez Republikę Francuską. Niemniej, należy podkreślić, że laickość (fr. la 

laïcité) posiada status zasady naczelnej, stanowiąc wespół z innymi zasadami, 

rudymentarne podstawy francuskiego porządku konstytucyjnego393. Pojęcie to nierzadko 

jest stosowane zamiennie z pojęciem „laicyzmu”, które nolens volens wymaga odrębnego 

traktowania394. 

Laicyzm to koncepcja, która zakłada rozdział religii od państwa i nie gwarantuje 

wolności religijnej. Z kolei pojęcie „laickość” czyli „świeckość” odnosi się do stosunku 

pomiędzy państwem i religią, który wyraża się w jej pozytywnym nastawieniu do 

religii395. Mówiąc inaczej, laickość nie uprzywilejowuje jednego wyznania względem 

drugiego, ale zachowuje neutralność państwa wobec wszystkich wyznań, gwarantując 

jednocześnie wolność religijną396. Oznacza to, że przedstawiciele władz kościelnych 

powinni dystansować się od spraw politycznych, natomiast politycy powinni 

powstrzymać się od ingerowania w sprawy natury religijnej. Warto jednocześnie 

zauważyć, że laickość nie propaguje ateizmu i nie promuje konkretnej religii397. 

 
390 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 74. 
391 Por. tamże, s. 74. 
392 Por. tamże, s. 76. 
393 Do fundamentalnych zasad zaliczamy inter alia: zasadę suwerenności i zasadę podziału władzy. Por. J. 

Szymanek, Konstytucjonalizacja idei państwa wyznaniowego, dz. cyt., s. 48-49; A. Tabak, Najważniejsze 

nowelizacje Konstytucji V Republiki Francji i ich wpływ na kształt ustroju politycznego państwa 

francuskiego, „Studia Iuridica Lublinessia” 2017, vol. 26(2), s. 131. 
394 Pojęcie „laickość” (fr. laïcité) wywodzi się od greckiego słowa laos, oznaczające lud.  Przeciwieństwem 

tego słowa jest klerikos, które odwołuje się do instytucji religijnych. Termin laïcité pojawił się w Republice 

Francuskiej stosunkowo późno, bo dopiero w latach 70. XX wieku. Autorem tego pojęcia jest Ferdinand 

Buisson, bliski współpracownik Jules’a Ferry’ego, ministra nauczania publicznego, który był 

odpowiedzialny za wprowadzenie bezpłatnej i świeckiej szkoły. Por. M. Barański, Laickość francuska – 

wczoraj i dziś, „Mishellanea” nr 6 [online], s. 23, http://www.mishellanea.mish.uw.edu.pl/wp-

content/uploads/2010/03/Bara%C5%84ski.pdf [dostęp:12.07.2021 r.]; E. Szczepankiewicz-Rudzka, 

Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-polityczne, dz. cyt., s. 75. 
395 Por. K. Dłuska, Laicyzm: punkt docelowy czy ślepa uliczka?, „NURT SVD” 2019, nr 1, s. 158. 
396 Por. tamże, s. 153. 
397 Por. P. Borkowski, Meandry laickości, „Civitas Christiana” 2010, nr 3 [online], http://e-

civitas.pl/meandry-laickosci/ [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
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W literaturze przedmiotu wskazuje się nadto, że francuska laickość posiada wiele 

znaczeń i interpretacji. Stąd też nie jest łatwo przełożyć ją na jednolitą praktykę 

polityczną. W przekonaniu Pawła Borkowskiego laickość posiada wiele różnych obliczy, 

występując na przestrzeni lat jako: „rozdział Kościoła od państwa, pluralizm, neutralność 

światopoglądowa, antyklerykalizm itd.”398. Francuski twórca socjologii laickości i 

teoretyk rozdziału państwa od religii, Jean Baubérot skonstatował natomiast, że 

zastosowanie koncepcji laickości przybierało w przeszłości różnorodne wymiary, co 

pozwalało na dostosowanie jej do określonego kontekstu społecznego399. Należy tutaj 

odnieść się również do decyzji wydanej przez francuską Radę Konstytucyjną w dniu 21 

lutego 2013 roku, w której to podjęła się ona zdefiniowania konstytucyjnego pojęcia 

„laïcité”. Zdaniem tejże Rady pojęcie to należy rozumieć jako zasadę, zgodnie z którą 

Republika Francuska: 1) nie uznaje żadnej religii, 2) szanuje wszystkie przekonania, 3) 

szanuje zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa bez względu na wyznawaną 

przez nich religię, 4) gwarantuje swobodne wykonywanie kultu, oraz 5) nie finansuje 

żadnej religii400. 

Warto w tym miejscu przypomnieć także koncepcję relacji na poziomie państwo-

religia lansowaną przez byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. Otóż podczas 

papieskiej pielgrzymki do Republiki Francuskiej w 2008 roku Sarkozy wspominał o 

formule tzw. laïcité positive, podkreślając przy tym, że: „Laickość pozytywna, otwarta, 

to zaproszenie do dialogu, tolerancji i poszanowania. To szansa i pomoc, dodatkowy 

wymiar nadany debacie publicznej. To zachęta dla religii, jak i dla wszystkich prądów 

myślowych”401. Sarkozy jako katolik i jednocześnie przywódca państwa laickiego 

zapewnił, że Republika Francuska przyznaje się do swoich chrześcijańskich korzeni, 

czym niewątpliwie zbulwersował francuską lewicę402. Podczas audiencji u papieża 

Benedykta XVI w 2007 roku powiedział natomiast, że „Laickość nie może odciąć Francji 

 
398 Tamże. 
399 Więcej na ten temat zob.: J. Baubérot: Vers un nouveau pacte laïque?, Paris, Seuil 1990; Tenże, Histoire 

de la laïcité en France, Presses Universitaires de France, Paris 2017; Tenże, La laïcité falsifiée, Paris 2012. 
400 Zob. Decyzja Rady Konstytucyjnej z 21 lutego 2013 r. nr 2012-297 w sprawie 

Association pour la promotion et l’expansion de laïcité, pkt 5, https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2013/2012297QPC.htm [dostęp: 12.01.2022 r.]. 
401 Papież Benedykt XVI odbył wizytę apostolską w Republice Francuskiej, aby wziąć udział w 

uroczystości z okazji 150. rocznicy objawień maryjnych w Lourdes. Por. T. Cieślak, Benedykt XVI we 

Francji – pierwszy dzień (podsumowanie), radiovaticana.va, 12 września 2008 r., 

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2008/09/12/benedykt_xvi_we_francji_-

_pierwszy_dzie%C5%84_(podsumowanie)/pol-230571 [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
402 Por. A. Rybińska, K. Zuchowicz, Papież: kocham Francję, rp.pl, 13 września 2008 r., 

https://www.rp.pl/artykul/190105-papiez--kocham-francje-.html [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
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od jej chrześcijańskich korzeni. Naród, który ignoruje swe historyczne dziedzictwo 

etyczne, duchowe i religijne, popełnia zbrodnię na własnej kulturze”403. W ten sposób 

francuski prezydent starał się dowartościować chrześcijaństwo i nadać mu znaczenie 

wartości historycznej. Reakcje francuskiej opinii publicznej na tę koncepcję relacji 

państwo-religia były jednak dość zróżnicowane. Zdaniem niektórych, francuska laickość 

nie może być ani negatywna, ani pozytywna, gdyż zawsze przybiera ona wymiar 

neutralny. Jak widać powyżej, różnice wynikają nie tyle z zasadności występowania 

zasady laickości, co uwidaczniają się głównie na poziomie jej interpretacji oraz 

aplikacji404. Co ciekawe, po zmianie rządów w V Republice Francuskiej hasło laïcité 

positive całkowicie zniknęło z politycznego wokabularzu. 

1.4.1. Status prawny kościołów i związków wyznaniowych 

W V Republice Francuskiej wspólnoty religijne są traktowane zgodnie z 

radykalnie przestrzeganą zasadą równości wyznań, która wyklucza możliwość 

uprzywilejowania jednej z nich405. Potwierdza to treść Ustawy o rozdziale kościoła od 

państwa z 1905 roku406, w świetle której Republika Francuska nie uznaje religii oraz jej 

form organizacyjnych jako instytucji publiczno-prawnych407. W związku z tym, kościoły 

i związki wyznaniowe nie posiadają osobowości publicznoprawnej i są traktowane 

wyłącznie jako podmioty prawa prywatnego408. Formalno-prawny status wspólnot 

religijnych jest więc uzależniony od jednostronnych decyzji władzy świeckiej409. 

Należy podkreślić, że w Republice Francuskiej wspólnoty religijne mogą 

przybierać jedną z dwóch form: albo postać stowarzyszenia kultu (fr. associations 

cultuelles)410 albo postać stowarzyszenia kulturalnego (fr. association culturelle). 

 
403 Spór o laickość Francji, rp.pl, 14 stycznia 2008 r., https://www.rp.pl/swiat/art8371001-spor-o-laickosc-

francji [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
404 M. Barański, Laickość francuska – wczoraj i dziś, „Mishellanea” nr 6 [onilne], s. 27, 

http://www.mishellanea.mish.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/Bara%C5%84ski.pdf [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
405 Por. P. Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego, 

dz. cyt., s. 177. 
406 Zob. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, Journal Officiel – 

Editions Lois et décrets, 37 anée, n. 336 – lundi, 11 Décembre 1905, p. 7205. 
407 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 83. 
408 Por. M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, dz. 

cyt., s. 79; B. Basdevant-Gaudemet, Państwo i kościół we Francji [w:] G. Robbers (red.), Państwo i kościół 

w krajach Unii Europejskiej, Wrocław: Kolonia Limited 2007, s. 126. 
409 Por. Centrum Informacji Europejskiej, Unia Europejska. Informator o Kościołach, Warszawa 1998, s. 

4. 
410 Zgodnie z art. 4 ustawy z 1905 roku stowarzyszenia kultowe mogą sprawować wyłącznie kult religijny 

i nie mogą otrzymywać subwencji od państwa. Zob. art. 4 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
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Zgodnie z art. 18 Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 1 lipca 1901 roku411 zadaniem 

stowarzyszeń kultu jest zapewnienie podstaw materialnych do wykonywania kultu 

religijnego. Stowarzyszenie te mogą organizować jedynie działalność religijną, 

obejmującą inter alia: nabożeństwa, praktyki religijne czy budowę budynków służących 

danej wspólnocie religijnej. Z kolei stowarzyszenia kulturalne uzyskały możliwość 

angażowania się zarówno w działalność non-profit, jak i w działalność o charakterze 

zarobkowym412. Odmiennie wygląda zaś sytuacja z Kościołem Katolickim, który 

sprzeciwił się regułom dotyczącym associations cultuelles, uznając, że są one sprzeczne 

z jego strukturą wewnętrzną. Ustalono więc, że Kościół Katolicki będzie prowadził swoją 

działalność w ramach tzw. diecezjalnych stowarzyszeń kultowych (fr. associations 

diocésaines)413 utworzonych na podstawie specjalnych przepisów prawnych. Status ten 

uznano za zgodny z postanowieniami zawartymi w ustawach z 1901 roku i z 1905 roku. 

Co istotne, stowarzyszenia diecezjalne dla Kościoła Katolickiego mogą być powoływane 

wyłącznie przez osoby duchowne414. 

1.4.2. Wolność religijna w wymiarze indywidualnym 

W systemie rozdziału à la française, w którym w sposób konsekwentny 

podejmuje się kwestie oddzielenia sfery sacrum od sfery profanum, gwarantuje się 

jednocześnie jednostkom prawo do wolności religijnej. Gwarantem tejże wolności ma 

być właśnie państwo francuskie.  

W preambule konstytucji z 1958 roku wskazano explicite przywiązanie do praw 

człowieka, które zostały ujęte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 

1789 roku415. W dokumencie tym znajduje się art. X, w którym wskazano, że „Nikt nie 

powinien być niepokojony z powodu swoich przekonań, także religijnych, pod 

warunkiem, że ich wyrażanie nie zakłóca porządku publicznego ustanowionego na 

 
des Eglises et de l’Etat, Journal Officiel – Editions Lois et décrets, 37 anée, n. 336 – lundi, 11 Décembre 

1905, p. 7205. 
411 Zob. Loi du 1 juillet 1901 relative au contract d’association, Journal Officiel – Editions Lois et décrets, 

2 juillet 1901, s. 4025-4027. 
412 Por. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: France, 12 maja 2021 

r., https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/france/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
413 Organizacja takich stowarzyszeń została zaakceptowana przez papieża Piusa XI w encyklice Maximum 

gravisimamque. Zob. P i u s XI, Episola Encyclica Magnam gravissimamque, 18 stycznia 1924 r., AAS 16 

(1924), s. 5-18.  
414 Por. M. Szewczyk, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji od czasu uchwalenia ustawy o 

rozdziale Kościołów od Państwa z dnia 9 grudnia 1905 r. – wybrane problemy prawne, dz. cyt., s. 76. 
415 Zob. Deklaracja Praw Człowieka i Obywtaela z dnia 26 sierpnia 1789 r., 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
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podstawie ustawy”416. Wolność religijna nie została tutaj sformułowana w sposób 

bezwzględny, gdyż jej wyrażanie nie może stanowić przyczyny zakłócania porządku 

publicznego.  W art. 1 konstytucji z 1958 roku zagwarantowano natomiast obywatelom 

równość wobec prawa bez względu na wyznawaną przez nich religię, natomiast w art. 1 

ustawy z 1905 roku odwołano się explicite do wolności sumienia i praktykowania 

religii417.   

Trzeba jednocześnie pamiętać, że V Republika Francuska jest sygnatariuszem 

zarówno Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, jak i Karty Praw Podstawowych UE. Oba te dokumenty prawne gwarantują 

wolność religijną w wymiarze indywidualnym. Co ciekawe, Republika Francuska 

podpisała EKPC już w 1950 roku, natomiast jej ratyfikacji dokonała dopiero w 1974 roku. 

Francuska władza państwowa obawiała się wówczas, że treść art. 9 EKPC mogłaby wejść 

w kolizję z konstytucyjną zasadą laickości państwa. Zasada ta zakłada bowiem 

ograniczenie eksponowania symboli religijnych przez osoby prywatne, co mogłoby 

potencjalnie stanowić przejaw ingerencji państwa w wolność religijną określoną właśnie 

w art. 9 EKPC418. Należy jednak zwrócić uwagę, że w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących noszenia symboli 

religijnych przez osoby prywatne w szkołach publicznych, sędziowie Trybunału nie 

negują restrykcji przyjętych w tym zakresie przez niektóre państwa europejskie419. Stąd 

też jak zauważa Jacek Falski „mimo że ETPC nadaje wolności religii walor, którego ta 

zasada nie ma we Francji, to nie ma specjalnie dużych rozbieżności między 

orzecznictwem sądów francuskich w sprawach z zakresu wolności wyznania a ich oceną 

dokonywaną przez Trybunał w Strasburgu”420. 

 
416 Tamże. 
417 Artykuł 1: „La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous 

les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.”. Zob. Loi du 9 décembre 1905 

concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, Journal Officiel – Editions Lois et décrets, 37 anée, n. 

336 – lundi, 11 Décembre 1905, p. 7205. 
418 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, „Przegląd 

Sejmowy” 2016, nr 5(136), s. 23.  
419 Zob. np.: Wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie Dahlab przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

42393/98, Wyrok ETPC z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie Leyla Sahin przeciwko Turcji, skarga nr 

44774/98; Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie Dogru przeciwko Francji, skarga nr 27058/05. 
420 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, dz. cyt., s. 

24. 
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1.4.3. Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych  

W modelu państwa laickiego, co do zasady występuje zakaz finansowania 

kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa. Potwierdzeniem na to jest art. 

2 Ustawy o rozdziale Kościoła od państwa z 1905 roku, w którym wskazano, że 

„Republika nie uznaje, nie opłaca, ani nie subwencjonuje żadnego wyznania […]”421. 

Zważywszy na to, z dniem 1 stycznia 1906 roku zlikwidowano w budżetach państwa, 

departamentów i gmin wydatki związane z wykonywaniem praktyk religijnych422. W 

praktyce jednak V Republika Francuska posiada złożony i niejednorodny system 

pośredniego finansowania wspólnot religijnych. Wsparcie finansowe tych wspólnot od 

państwa przybiera bowiem różnorodne formy. Na przykład, wspólnoty religijnej 

funkcjonujące jako assiociations culturelles lub assiociations diocésaines mogą 

korzystać z niektórych przywilejów podatkowych423. Ponadto władze państwowe 

pokrywają ze środków publicznych koszty posługi duchownej w takich instytucjach 

publicznych, jak np. szpitale czy zakłady karne424. 

Na oddzielną uwagę zasługuje również fakt, że Republika Francuska jest 

właścicielem większości miejsc kultu, w tym rzymskokatolickich świątyń i budynków 

parafialnych wybudowanych przed 1905 rokiem. Stąd też państwo francuskie w całości 

ponosi koszty ich utrzymania, w tym także wszelkie koszty związane z wykonywanymi 

w nich pracami konserwatorskimi. Co ważne, Kościół Katolicki, nie będąc właścicielem 

takich budynków, może je bezpłatnie użytkować w celu sprawowania kultu religijnego, 

aczkolwiek wymaga to uzgodnienia harmonogramu nabożeństw z odpowiednimi 

władzami świeckimi. Do takich miejsc kultu należy zaliczyć  np. katedrę w Chartres, czy 

do niedawna funkcjonująca katedrę Notre Dame w Paryżu425. Świątynie wybudowane po 

 
421 Artykuł 2: „La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à 

partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, 

des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.”. Zob. Loi du 9 

décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, Journal Officiel – Editions Lois et décrets, 

37 anée, n. 336 – lundi, 11 Décembre 1905, p. 7205. 
422 Por. H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Wyd. Naukowe WSP, 

Kraków 1999, s. 35. 
423 Por. B. Basdevant-Gaudemet, Państwo i kościół we Francji, dz. cyt., s. 139-140. 
424 M. Szewczyk, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji od czasu uchwalenia ustawy o rozdziale 

Kościołów od Państwa z dnia 9 grudnia 1905 r. – wybrane problemy prawne, dz. cyt., s. 77. 
425 Por. G. Robbers, Modele finansowania Kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie, dz. cyt., 

s. 10. 
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1905 roku są natomiast utrzymywane ze składek członków należących do Kościoła 

Katolickiego426.  

1.4.4. Edukacja religijna w szkolnictwie publicznym 

Niewątpliwie bastionem laickości dla państwa francuskiego jest szkoła publiczna, 

która stanowi miejsce kształtowania poglądów młodych Francuzów zgodnie z zasadami 

republikańskimi. Innymi słowy, szkolnictwo publiczne jest jednym z podstawowych 

obszarów, w których znajduje zastosowanie francuska koncepcja laickości państwa. Nie 

dziwi zatem fakt, iż już w XIX wieku pod rządami francuskiego ministra nauczania 

publicznego, Jules’a Ferry’ego, ateisty i żarliwego republikanina, podjęto próbę 

przeprowadzenia reformy, której rezultatem miało być wprowadzenie świeckiego 

systemu szkolnictwa i likwidacja szkolnictwa wyznaniowego427. W przekonaniu 

Ferry’ego religię należało bowiem zastąpić moralnością republikańską (tudzież: 

moralnością naturalną lub „humanistyczną”), która pozbawiona byłaby jakichkolwiek 

odniesień do Boga428. W związku z tym, już w 1882 roku nauczanie religii zostało 

usunięte z francuskich programów nauczania, a także z wszelkich pomieszczeń 

szkolnych.  

Laickość szkolnictwa publicznego została potwierdzona w art. 30 Ustawy o 

rozdziale Kościoła od państwa z 1905 roku, w którym wskazano, że „stosownie do 

dyspozycji art. 2 ustawy z 28 marca 1882 r. nauczanie religii może być udzielane 

dzieciom w wieku 6-14 lat, które zostały zapisane do szkół publicznych, tylko poza 

planem zajęć lekcyjnych”429. Zgodnie zaś z art. 1 ustawy z 1959 roku, tzw. ustawy Debré 

„państwo podejmie wszystkie potrzebne dyspozycje, aby zapewnić uczniom nauczania 

publicznego wolność religii i nauczania religii”430. Oznacza to, że państwo zostało 

zobowiązane przez francuskiego legislatora do zapewnienia uczniom wolności nauczania 

religii431. Jak podkreśla Krzysztof Orzeszyna w zamian za wprowadzenie laickości 

szkolnictwa publicznego, francuskie szkoły zostały zobowiązane do nieorganizowania 

 
426 M. Szewczyk, Ewolucja republikańskiej laickości we Francji od czasu uchwalenia ustawy o rozdziale 

Kościołów od Państwa z dnia 9 grudnia 1905 r. – wybrane problemy prawne, dz. cyt., s. 77. 
427 Por. K. Orzeszyna, Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, 

t. 14, z. 2, s. 5-6.  
428 Por. tamże, s. 8. 
429 Zob. art. 30 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, Journal Officiel 

– Editions Lois et décrets, 37 anée, n. 336 – lundi, 11 Décembre 1905, p. 7205. 
430 Zob. art. 1 Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements 

d'enseignement privés, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000693420/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
431 Por. K. Orzeszyna, Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, dz. cyt., s. 11. 
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zajęć szkolnych w jednym dniu tygodnia tak, aby móc zapewnić rodzicom, jeśli 

oczywiście sobie tego życzą, możliwość posłania swoich dzieci na lekcje religii432. 

Dniem zarezerwowanym na naukę religii i jednocześnie wolnym od zajęć szkolnych jest 

środa, która pozwala na ochronę specyficznego czasu na edukację religijną dzieci. 

Przyjęte przez państwo francuskie rozwiązanie w tym zakresie ma na celu pogodzenie 

dwóch konkurujących ze sobą zasad, tj. zasady wolności religijnej uczniów oraz zasady 

laickości szkoły. Można zatem powiedzieć, że francuska szkoła jest „bez Boga, ale nie 

przeciwko Bogu”433. 

Niezależnie od przedstawionych powyżej rozwiązań prawnych przyjętych w 

różnych okresach funkcjonowania państwa francuskiego, co jakiś czas w przestrzeni 

publicznej powraca spór o laickość szkolnictwa publicznego. Przykładem tego może być 

„afera chustkowa” z 1989 roku, dotycząca sytuacji trzech uczennic z gimnazjum w Creil, 

które na lekcje szkolne przybyły ubrane w islamskie chusty. Dyrekcja szkoły francuskiej 

uznała to za jawny przejaw naruszenia zasady laickości szkolnictwa publicznego, w 

wyniku czego wykluczyła muzułmańskie uczennice z lekcji szkolnych. Ponad dekadę 

później Jacques Chirac, ówczesny prezydent Republiki Francuskiej, powierzył 

Bernardowi Stasi utworzenie specjalnej komisji „mędrców”. Do zadań tejże komisji 

należało rozważenie, nie tyle samej istoty laickości państwa francuskiego, co właściwie 

całokształtu kwestii związanych z rozdziałem państwa i religii. Pomysł na powołanie 

komisji zrodził się m.in. z potrzeby udzielenia odpowiedzi na wciąż nurtujące pytanie, a 

mianowicie: czy zasadne jest noszenie symboli religijnych w szkole publicznej?434. 

Podkreślić jednak wypada, że głównym powodem powołania tejże komisji było zjawisko 

postępującej islamizacji szkół na przedmieściach francuskich metropolii. 

 Raport z prac komisji, przedstawiony w grudniu 2003 roku, zawierał propozycje 

podjęcia odpowiednich kroków przez legislatora w celu zachowania zasady laickości 

przez państwo francuskie435. Wskazano w nim na potrzebę zachowania: po pierwsze – 

gwarancji wolności religijnej w wymiarze indywidualnym, po drugie – niezależności 

władzy państwowej od jakichkolwiek nurtów religijnych. Ponadto w raporcie 

 
432 Por. tamże, s. 12. 
433 Por. H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, dz. cyt., s. 92. 
434 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 77. 
435 Por. I. Kielan-Glińska, Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji, dz. cyt., s. 266-

268, 275. 
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stwierdzono, że jedynie szkoła, mająca charakter stricte laicki, jest w stanie zapewnić 

bezstronność edukacji religijnej436, a laickość stanowi wartość integrującą wokół zasad 

republikańskich, które są wspólne dla wszystkich Francuzów437. Prace specjalnej komisji 

okazały się być pomocne przy podejmowaniu późniejszych decyzji politycznych, do 

których należało przyjęcie w dniu 15 marca 2004 roku przez deputowanych do 

francuskiego Zgromadzenia Narodowego, Ustawy dotyczącej noszenia symboli i ubioru 

uzewnętrzniającego przynależność religijną w publicznych placówkach oświatowych. 

Zgodnie z art. 1 tejże ustawy w szkołach, gimnazjach i liceach publicznych zabronione 

jest noszenie przez uczniów widocznych symboli i ubiorów, ukazujących ich 

przynależność religijną438. W myśl tego zakazu uczniowie szkół publicznych nie mogą 

nosić dużych chrześcijańskich krzyży, żydowskich kip, sikhijskich turbanów czy 

muzułmańskich chust439. W świetle powyższego, uzasadniony wydaje się być wniosek, 

że w kwestii szkolnictwa publicznego w V Republice Francuskiej jest widoczny przede 

wszystkim negatywny aspekt zasady laickości, który wyklucza religię i jej wyznawców 

ze szkół publicznych440. 

1.4.5. Specjalny status wybranych departamentów Republiki Francuskiej 

W Republice Francuskiej sytuacja religijna niektórych regionów wygląda 

odmiennie od pozostałej metropolitalnej części kraju. Odmienność tą należy widzieć w 

kontekście uwarunkowań historycznych441. Co prawda, w regionie Alzacji-Mozeli 

obejmującym trzy wschodnie, przygraniczne departamenty Republiki Francuskiej tj.: 

Dolnym Renie, Górnym Renie i Mozeli obowiązuje konstytucja z 1958 roku, aczkolwiek 

z chwilą przyłączenia tych departamentów do państwa francuskiego w 1919 roku, zostały 

one wyłączone spod obowiązywania ustawy z 1905 roku442. Wcześniej departamenty te 

znajdowały się pod panowaniem Niemiec aż do 1919 roku, w którym na mocy traktatu 

 
436 Zob. R. Debray,  L’enseignement du fait religieux dans l’ecole laïque, Ministere de 1’education 

nationale, Paris 2002, https://www.education.gouv.fr/l-enseignement-du-fait-religieux-dans-l-ecole-

laique-12851v [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
437 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 78. 
438 Zob. art. 1 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 

signes ou de tenues manifestant une appartenan-ce religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000417977/ [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
439 Por. K. Gładkowski, Świecki charakter państwa a wolność religijna, „Annales. Etyka w życiu 

gospodarczym” 2005, nr 8/2, s. 119. 
440 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 76-77. 
441 Por. H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, dz. cyt., s. 24. 
442 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 77. 
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wersalskiego włączono je z powrotem do terytorium francuskiego. Dodać przy tym 

należy, że do dzisiaj w tych departamentach obowiązują przepisy, które mają swoje 

źródło w konkordacie z 1801 roku podpisanym przez Napoleona I ze Stolicą Apostolską 

oraz w ustawach organicznych z 1802 roku443. 

We wschodnich departamentach V Republiki Francuskiej jest stosowany 

tradycyjny podział na tzw. kulty uznane i nieuznane. Do pierwszych z nich należą: 

Kościół wyznania augsburskiego Alzacji i Lotaryngii, Kościół Katolicki, Kościół 

reformowany Alzacji-Lotaryngii oraz wyznania judaistyczne. Do drugiej grupy zaliczono 

m.in. islam. Należy przy tym podkreślić, że duchowni kultów uznanych są ubezpieczani 

i wynagradzani przez państwo (departament), natomiast wspólnoty terytorialne 

partycypują w finansowaniu tych wyznań444. Ponadto Prezydent Republiki Francuskiej w 

porozumieniu z Watykanem mianuje biskupów Strasburga i Metzu, którzy następnie 

składają przysięgę na wierność państwu445. 

Jak już wspomniano powyżej, do dzisiaj status prawnie obowiązujący na tym 

terenie ma konkordat z 15 lipca 1801 roku zawarty pomiędzy Napoleonem a papieżem 

Piusem VII446, który najpierw został zmodyfikowany przepisami niemieckimi w latach 

1871-1918, a następnie znowelizowany w 1918 roku za sprawą ponownego przyłączenia 

wschodnich departamentów do Republiki Francuskiej447. Konkordat ten został do dzisiaj 

utrzymany wraz z wszystkimi jego konsekwencjami prawnymi takimi, jak np.: nauczanie 

religii w szkołach publicznych, czy wynagrodzenie księży z budżetu państwa448. W 

regionie Alzacji-Mozeli szkoły publiczne prowadzą edukację religijną, która dotyczy 

jednego z czterech uznanych wyznań, tj.: judaizmu, luteranizmu, katolicyzmu lub 

 
443 Por. Ł. Walter, System konkordatowy w laickiej Francji. Pytania o konstytucyjność modelu relacji 

między państwem a związkami wyznaniowymi przyjętego w departamentach: Górny Ren, Dolny Ren i 

Mozela, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 4(32), s. 69. 
444 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, dz. cyt., s. 

24; E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 77. 
445 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, dz. cyt., s. 

25. 
446 Por. U. Wasilewicz, Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys 

problematyki, „Kościół i Prawo” 2013, nr 2, s. 198; H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i 

współczesność, dz. cyt., s. 22. 
447 Por. G. Robbers, Modele finansowania Kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie, dz. cyt., 

s. 11. 
448 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 85. 
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protestanckiego Kościoła reformowanego Alzacji i Lotaryngii449. Co ciekawe, na 

Uniwersytecie w Strasburgu nadal funkcjonuje Wydział Teologii, którego dyplomy są 

uznawane przez państwo francuskie450. Z kolei związki religijne nieuznane przez państwo 

francuskie nie mogą korzystać ani z przywilejów, ani z pomocy państwa451. 

Reasumując, we wschodnich departamentach V Republiki Francuskiej model 

relacji pomiędzy państwem i kościołem jest zbliżony do rozwiązań przyjętych w 

Republice Federalnej Niemiec, czyli państwie świeckim UE, zakładającym 

skoordynowaną separację. Odbiega on zatem od modelu państwa świeckiego w wydaniu 

separacji wrogiej, który został przyjęty przez metropolitalną część Republiki 

Francuskiej452. Odnotowania wymaga również fakt, że podobna sytuacja ma miejsce we 

francuskich terytoriach zamorskich, które posiadają specyficzny system relacji państwa i 

religii. Stąd też ustawa z 1905 roku, ustanawiająca rozdział religii od państwa nie ma 

zastosowania w Reunion, Martynice i Gwadelupie, gdzie obowiązuje system 

konkordatowy453. 

1.4.6. Współczesna kondycja laickiej Republiki Francuskiej 

Jedną z cech charakterystycznych postmodernistycznego Zachodu jest 

marginalizacja religii i spychanie jej do sfery prywatnej. Niemniej jednak, nie wszystkie 

religie występujące w Europie przeżywają obecnie regres. Szczególnym przykładem jest 

islam, którego wyznawcy według ostrożnych szacunków stanowią ok. 7-8% 

społeczeństwa francuskiego, czyli ok. 4-5 mln ludzi. Są to oczywiście szacunkowe 

wyliczenia, ponieważ we francuskich spisach ludności nie uwzględnia się przynależności 

religijnej. Nie da się jednak ukryć, że ta grupa religijna znacząco wpłynęła na kształt 

demografii i struktury wyznaniowej V Republiki Francuskiej. Jak szacuje amerykański 

 
449 U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: France, 12 maja 2021 r., 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/france/ [dostęp: 12.07.2021 

r.]. 
450 Por. Ł. Walter, System konkordatowy w laickiej Francji. Pytania o konstytucyjność modelu relacji 

między państwem a związkami wyznaniowymi przyjętego w departamentach: Górny Ren, Dolny Ren i 

Mozela, dz. cyt., s. 69. 
451 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 141. 
452 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, dz. cyt., s. 

26. 
453 Por. G. Robbers, Modele finansowania Kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w Europie, dz. cyt., 

s. 11. 
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ośrodek badawczy, Pew Research Center w 2050 roku od 12,7% do 18% ludności 

zamieszkującej Republikę Francuską będzie muzułmańska454. 

Z pewnością francuski nurt odrodzenia religijności w nowej, muzułmańskiej 

formie jest związany z napływem ludności muzułmańskiej z regionu Bliskiego Wschodu 

i Afryki Północnej. Implikuje on potrzebę konfrontowania francuskiej laickości z 

islamem, którego zasady są niekompatybilne z zasadami republikańskimi. Spora część 

ludności muzułmańskiej jawnie odrzuca zasady francuskiego laïcité, dlatego też w 

debacie publicznej toczy się spór o funkcjonowanie modelu państwa laickiego i miejsce 

islamu we francuskiej przestrzeni publicznej. 

Współcześnie możemy zaobserwować, że laickość republikańska odnosi się 

głównie do funkcjonowania religii w przestrzeni publicznej. W tym celu przyjęto szereg 

rozwiązań prawnych, takich jak np.: Ustawy dotyczącej noszenia symboli i ubioru 

uzewnętrzniającego przynależność religijną w publicznych placówkach oświatowych z 

2004 roku, czy Ustawa o zakazie zakrywania twarzy w miejscach publicznych z 2010 

roku455. Prawo francuskie zabrania zakrywania twarzy w miejscach publicznych, w tym 

w szczególności: w transporcie publicznym, szkołach publicznych, budynkach 

rządowych456. Z zaakceptowaniem francuskiego prawa w tym zakresie ma trudności 

społeczność muzułmańska, która nierzadko powołuje się na gwarancje wolności religijnej 

zawarte w EKPC czy KPP UE. Społeczność ta uznaje jednocześnie, że chusta 

muzułmańska wiąże się bardziej z ich kulturą, niż islamem jako religią457. 

Nie ulega wątpliwości, iż V Republika Francuska stanowi obecnie państwo 

aktywne pod względem świeckim, o czym świadczyć mogą liczne akcje obrony laickości 

państwa francuskiego, o których co jakiś czas informują nas media. W tym miejscu warto 

przypomnieć choćby szeroko dyskutowany casus pomnika Jana Pawła II w bretońskim 

miasteczku Ploërmel. Pomnik ten został podarowany merowi miasta przez rzeźbiarza 

Zuraba Cereteliego, pochodzenia gruzińskiego. W grudniu 2006 roku stał się on 

własnością Ploërmel i został umieszczony w przestrzeni publicznej, nie wywołując 

 
454 Więcej na ten temat zob.: Pew Research Center, Europe’s Growing Muslim Population, pewforum.org, 

29 listopada 2017 r., https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 

[dostęp: 12.07.2021 r.]. 
455 Zob. Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022911670/ [dostęp: 17.07.2021 r.]. 
456 Zob. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: France, 12 maja 2021 

r., https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/france/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
457 M. Barański, Laickość francuska – wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 27. 
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żadnych negatywnych reakcji. Po około 9 latach rozpoczęto bowiem akcje protestacyjne, 

w ramach których stwierdzono, że symbol krzyża chrześcijańskiego, znajdujący się na 

tym pomniku podważa świeckość francuskiej przestrzeni publicznej. W związku z 

protestami środowisk sekularystów, w kwietniu 2015 roku sąd administracyjny w Rennes 

wydał wyrok, nakazujący usunięcie krzyża ze wspomnianego pomnika. Sędziowie tego 

sądu stwierdzili, że krzyż umieszczony na pomniku stanowi „ostentacyjny symbol religii 

chrześcijańskiej” w związku z czym, nie może on znajdować się w miejscu 

publicznym458. Podkreślić przy tym wypada, że nie jest to jednak odosobniony przypadek 

tego typu działań. W listopadzie 2015 roku francuscy merowie podjęli bowiem inicjatywę 

wprowadzenia kategorycznego zakazu symboli religijnych w miejscach publicznych, 

niesubwencjonowania religii z budżetu państwa oraz nieeksponowania szopek 

bożonarodzeniowych w miejscach publicznych459.  

Nie należy jednak zapominać, że w państwie francuskim mogliśmy być 

świadkami także próby „upaństwowienia” islamu. Przejawiała się ona w przyjętych 

rozwiązaniach prawno-administracyjnych, takich jak: działania podejmowane na rzecz 

utworzenia Francuskiej Rady ds. Kultu Muzułmańskiego (fr. Conceil Français du Culte 

Musulman) w 2001 roku460 czy promocji szkoły mającej na celu kształcenie imamów461. 

Co ciekawe, w zamierzeniu francuskich polityków tylko absolwenci państwowej szkoły 

dla imamów mogliby sprawować taką funkcję. 

W 2020 roku po zamordowaniu przez islamistę francuskiego nauczyciela w 

Conflans-Sainte-Honorine, urzędujący wówczas prezydent V Republiki Francuskiej, 

Emmanuel Macron przedstawił pomysł „przeorganizowania” islamu462. Zapowiedział on 

przygotowanie projektu ustawy o obronie wartości republikańskich. Dokument ten miał 

stanowić konkretyzację prezydenckiego programu dotyczącego walki z islamskim 

ekstremizmem. Francuski prezydent zapowiedział w nim m.in. wzmocnienie kontroli nad 

 
458 Por. R. Zenderowski, R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje, dz. cyt., 

s. 76-78. 
459 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, dz. cyt., s. 

29. 
460 Francuska Rada ds. Kultu Muzułmańskiego powstała w 2003 roku pod naciskiem władz państwowych. 

Miała ona być platformą porozumienia różnych odłamów islamu i jednocześnie partnerem dla władzy 

państwowej, jak np. Konferencja Biskupów Francji w przypadku Kościoła katolickiego. Por. P. Bieliński, 

Muzułmanie we Francji, ekai.pl, 22 października 2020 r., https://www.ekai.pl/muzulmanie-we-francji/ 

[dostęp: 13.07.2021 r.]. 
461 Por. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-

polityczne, dz. cyt., s. 84. 
462 Por. P. Bieliński, Muzułmanie we Francji, ekai.pl, 22 października 2020 r., 

https://www.ekai.pl/muzulmanie-we-francji/ [dostęp: 13.07.2021 r.]. 



102 
 

działalnością stowarzyszeń prowadzonych przez meczety463. Warto jednocześnie 

zauważyć, że obecna retoryka zwolenników laickości uderza głównie w jedną religię, tj. 

islam. Niemniej jednak, kościoły chrześcijańskie krytycznie odnoszą się do projektu 

ustawy, która ma na celu jeszcze większe wzmocnienie francuskiej zasady laïcité. W ich 

przekonaniu zagraża ona wolności religijnej poprzez nadmierne kontrolowanie 

działalności wspólnot religijnych. Projekt ustawy zawiera bowiem przypisy, które 

dotyczą finansowania i zarządzania wspólnotami religijnymi. Francuskie władze chcą w 

ten sposób nie tylko kontrolować źródła finansowania wspólnot religijnych, ale także 

znacząco ograniczyć państwowe subwencje dla tych wspólnot, które „szerzą ideologie 

antyrepublikańskie”464. 

Niewątpliwie V Republika Francuska jest państwem laicyzującym, które 

aktywnie i systematycznie usuwa religię z życia publicznego, aczkolwiek jak okazuje się 

– czyni to w sposób niekonsekwentny. Celem polityki francuskiej nie jest pokojowe 

współistnienie różnych wyznań, lecz całkowite wyeliminowanie religii chrześcijańskiej, 

uznawanej przez zwolenników ideologii sekularnej za zło społeczne. Dość wspomnieć, 

że w państwie francuskim obecnie obserwuje się z niepokojem: z jednej strony – zjawisko 

narastającej eskalacji ataków na miejsca kultu chrześcijańskiego, a z drugiej zaś strony – 

zaskakujące tempo powstawania nowych meczetów465. Wielkie emocje wzbudza choćby 

budowa jednego z największych w Europie meczetu – Sultan Eyüp w Strasburgu466. W 

świetle powyższego, warte uwagi wydaje się być stwierdzenie Jacka Falskiego, że 

„Francja zaś – katolicka w wymiarze dziedzictwa religijnego, a laicka w zakresie 

 
463 Por. Ł. Maślanka, Francja – ryzykowna gra władz wokół bezpieczeństwa, Biuletyn PISM nr 257, 16 

grudnia 2020 r., https://www.pism.pl/publikacje/Francja__ryzykowna_gra_wladz_wokol_bezpieczenstwa 

[dostęp: 1.06.2021 r.]. 
464 Por. Polskie Radio, „Zagraża wolności religijnej” Kościoły chrześcijańskie krytykują ustawę o walce z 

separatyzmem we Francji, polskieradio24.pl, 10 marca 2021 r., 

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2694379,Zagraza-wolnosci-religijnej-Koscioly-

chrzescijanskie-krytykuja-ustawe-o-walce-z-separatyzmem-we-Francji [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
465 Por. Francja traci świątynię chrześcijańską co dwa tygodnie. W tym samym tempie powstaje meczet, 

tvp.info,  10 maja 2021 r., , https://www.tvp.info/53737285/agencja-gaudium-press-kosciol-we-francji-

traci-swiatynie-co-dwa-tygodnie-muzulmanie-buduja-meczet-w-tym-samym-tempie [dostęp: 12.01.2022 

r.]; Francja: co dwa tygodnie znika jeden budynek sakralny, polskieradio24.pl, 5 maja 2021 r., 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2728424,Francja-co-dwa-tygodnie-znika-jeden-budynek-

sakralny[dostęp: 12.01.2022 r.]. 
466 Por. „Obca interwencja wprowadzająca niebezpieczne podziały w życie państwa”. Kontrowersje wokół 

budowy „mega” meczetu, polskieradio24.pl, 4 czerwca 2021 r., 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2747550,Obca-interwencja-wprowadzajaca-niebezpieczne-

podzialy-w-zycie-panstwa-Kontrowersje-wokol-budowy-mega-meczetu [dostęp: 12.01.2022 r.]. 
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obowiązującego porządku publicznego państwa – musi odnaleźć skuteczną drogę obrony 

swej republikańskiej tożsamości, na której zaczynają pojawiać się rysy”467.  

1.5. Wnioski 

W Unii Europejskiej nie występuje jeden obowiązujący model relacji pomiędzy 

państwem i religią (tudzież kościołem); wręcz przeciwnie mamy tutaj szeroką gamę 

modeli konstytucyjnych regulujących owe relacje. Zaprezentowany w pierwszym 

rozdziale pracy przegląd postanowień konstytucyjnych wybranych państw 

członkowskich UE pozwala zauważyć pewne podobieństwa i odmienności w 

architekturze relacji państwo-religia, które występują wewnątrz Unii Europejskiej. W 

poniższej tabeli podjęto bowiem próbę dokonania charakterystyki modeli stosunków 

pomiędzy państwem i religią ukształtowanych w państwach członkowskich UE. 

Niemniej jednak, podjęcie próby ujednolicenia tych modeli w zasadzie wydaje się być 

skazane na niepowodzenie. Dzieje się tak ze względu na to, że nie istnieje wewnątrz Unii 

Europejskiej uniwersalny model relacji na linii państwo-religia. Dokonana w rozdziale 

pierwszym analiza daje jedynie ograniczony pogląd tych relacji, gdyż jak słusznie 

zauważa Balázs Schanda „regionalizm jest jedną z podstawowych cech europejskiego 

prawa dotyczącego religii”468. Cechę tę można wyraźnie dostrzec, spoglądając choćby na 

różnice występujące między państwami członkowskimi UE w sposobie finansowania 

wspólnot religijnych czy organizowania nauczania religii w ramach szkolnictwa 

publicznego. 

Tabela nr 4. Charakterystyka modeli relacji państwo-religia występujących w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

  

 

Model państwa 

wyznaniowego 

 

Model państwa świeckiego 

 

Separacja 

skoordynowana 

 

Separacja wroga 

 

Podstawy 

konstytucyjne 

relacji państwo-

religia 

 

Odwołanie do religii 

dominującej lub 

kościoła panującego 

 

 

 

 

 

 
Zazwyczaj formuła 

konstytucyjna wskazująca 

na oddzielenie kościoła 

od państwa lub 

zakazująca istnienia 

kościoła państwowego 

(tudzież religii 

dominującej) 

 
Formuła konstytucyjna 

zakładająca radykalną 

świeckość państwa 

 

Laickość występuje 

tutaj jako zasada 

naczelna państwa 

 

 
467 Por. J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba syntezy, dz. cyt., s. 

27. 
468 B. Schanda, Finansowanie Kościołów w Europie, dz. cyt., s. 215. 
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Odwołanie do Boga w 

preambule konstytucji 

(argumentacja 

metafizyczna) lub w 

rocie przysięgi 

konstytucyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dot. 

wyznawania religii 

przez osoby ubiegające 

się o określone funkcje 

państwowe 

 
 

 

 

Odwołanie do Boga w 

preambule konstytucji 

(argumentacja o podłożu 

aksjologicznym lub 

socjologiczno-

historycznym) lub w rocie 

przysięgi konstytucyjnej  

 

Wyznaniowe odwołanie 

do Boga  

 

Brak jakichkolwiek 

odwołań do Boga 

 

 

Religia w przypadku 

sprawowania funkcji 

publicznej przez osobę 

pozostaje wyłącznie jej 

prywatną sprawą 

 

Możliwość złożenia roty 

przysięgi zawierającej 

zwrot do Boga  

 

 

Odwołanie w formie 

pośredniej do 

Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela 

z 1789 roku 

(bezpośrednie 

odwołanie do Istoty 

Najwyższej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaz uzewnętrzniania 

swoich przekonań 

religijnych w sytuacji 

sprawowania funkcji 

publicznych 

 

Status prawny 

wspólnot 

religijnych 

 

Uprzywilejowana 

pozycja kościoła 

państwowego (zwykle 

występuje jako osoba 

prawna prawa 

publicznego) 

 

 

 

 

 

Religie uznane jako 

osoby prawne prawa 

prywatnego 

 

Religie nieuznane 

 

 

Zasada równouprawnienia 

kościołów i związków 

wyznaniowych 

 

Możliwość 

uprzywilejowania 

określonego kościoła lub 

religii np. z racji 

historycznych 

 

Wspólnoty religijne ze 

statusem 

prywatnoprawnym 

 

Wspólnoty religijne 

niezarejestrowane 

 

 

Gwarancja wolności 

religijnej w wymiarze 

indywidualnym  

 

Państwo nie uznaje 

form organizacyjnych 

religii jako instytucji 

publiczno-prawnych 

 

 

Wspólnoty 

wyznaniowe jako 

podmioty prawa 

prywatnego 

 

 

Wolność religijna 

w wymiarze 

indywidualnym 

 

Przepisy konstytucyjne 

gwarantujące prawo do 

wolności religijnej 

korespondują z art. 9 

EKPC i art. 10 KPP 

 

 

Przepisy konstytucyjne 

gwarantujące prawo do 

wolności religijnej 

korespondują z art. 9 

EKPC i art. 10 KPP 

 

 

Przepisy konstytucyjne 

gwarantujące prawo do 

wolności religijnej 

korespondują z art. 9 

EKPC i art. 10 KPP 

 

Ograniczenie 

wyraźnego 

eksponowania symboli 

religijnej w przestrzeni 

publicznej 
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Neutralność 

religijno-

światopoglądowa  

 

 

 

Brak 

 

 

Występuje 

 

 

Występuje 

 

Finansowanie 

wspólnot 

religijnych 

 

Kościół zasadniczo jest 

utrzymywany z budżetu 

państwa  

 

 

 

Przykłady: 

- Podatek kościelny  

- Dotacje z budżetu 

państwa na cele religijne 

lub dotacje celowe  

 

 

Co do zasady zakaz 

finansowania wspólnot 

religijnych przez 

państwo; w praktyce 

różnorodne formy 

finansowania 

 

Przykłady: 

- Podatek kościelny  

- Dotacje budżetowe  

-Dotacje celowe lub 

subwencje państwowe 

- Pensje dla osób 

duchownych 

zatrudnionych w 

instytucjach publicznych 

(np. w szpitalach czy 

zakładach karnych) 

 

 

Zakaz finansowania 

wspólnot religijnych 

przez państwo; w 

praktyce różnorodne 

formy finansowania 

 

Przykłady: 

- Nieliczne przywileje 

podatkowe 

- Pensje dla osób 

duchownych 

zatrudnionych w 

instytucjach 

publicznych 

- Utrzymanie 

budynków sakralnych 

wybudowanych przed 

1905 roku 

 

 

Edukacja 

religijna w 

szkolnictwie 

publicznym 

 

 

Lekcje religii jako 

przedmiot obligatoryjny 

w szkole publicznej  

 

Lekcje religii jako 

przedmiot obligatoryjny 

lub fakultatywny w szkole 

publicznej 

 

 

 

Lekcje religii poza 

szkołą 

 

Laickość szkolnictwa 

publicznego  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. Stan na rok 2021. 

W państwach członkowskich Unii Europejskiej nie istnieje uniwersalny model 

państwa wyznaniowego lub świeckiego. W konstytucjach państw członkowskich UE 

odnajdziemy rozmaite regulacje prawne, które kształtują relacje na poziomie państwo-

religia. Zazwyczaj konstytucyjne rozumienie tych relacji jest następnie uzupełniane przez 

państwa za pomocą aktów prawnych niższego rzędu (tj. ustaw).  

Wewnątrz Unii Europejskiej funkcjonują państwa wyznaniowe o tradycji 

chrześcijańskiej, np. tradycji protestanckiej (Królestwo Danii) czy prawosławnej 

(Republika Grecka). W takich państwach mamy do czynienia z obecnością kościoła 

państwowego lub religii dominującej. Model ten przyjmuje jednak postać rozwiązania 

mniejszościowego w UE, a historyczne więzy pomiędzy państwem i religią stopniowo 

ulegają zmianie. Zdecydowana większość państw członkowskich UE prezentuje model 

państwa świeckiego o przyjaznym rozdziale państwa i religii. Świeckość państwa należy 

rozumieć tutaj jako neutralność religijno-światopoglądową oraz „słuszną” autonomię 
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sfery politycznej i religijnej. Zdarza się jednak, że niektóre państwa świeckie UE z racji 

historycznych uprzywilejowują wybrane kościoły lub społeczności wyznaniowe. 

Państwa te dostrzegają bowiem ich siłę społeczno-kulturową oraz wysoki stopień ich 

zaangażowania społecznego469. Wyjątkiem wśród państw członkowskich UE jest na 

pewno Republika Francuska, która stanowi przykład modelu państwa świeckiego 

zakładającego radykalny rozdział państwa i religii (tudzież kościoła). Konstytucyjną 

zasadę laïcité państwa francuskiego należy interpretować w duchu oświeceniowego 

laicyzmu470. 

Z analizy przeprowadzonej w niniejszym rozdziale jasno wynika, że nie istnieje 

silny związek pomiędzy modelem danego państwa członkowskiego UE, a odwołaniem 

do Boga w jego akcie konstytucyjnym. Inwokacja może przybierać postać stricte 

chrześcijańską, jak ma to miejsce w przypadku konstytucji Republiki Greckiej lub 

konstytucji Irlandii. Odnajdziemy również takie konstytucje państw świeckich UE, w 

których podstawą występowania odwołania do Boga nie jest afirmacja określonej religii, 

lecz jedynie podkreślenie jej znaczenia dla świadomości narodowej. Należy jednocześnie 

zauważyć, że status prawny wspólnot religijnych w państwach członkowskich UE jest 

niezwykle zróżnicowany. W dużej mierze zależy on od przyjętego przez dane państwo 

modelu relacji państwo-religia. Na przykład w modelu francuskim kościołom i związkom 

wyznaniowym nie przyznaje się podmiotowości publiczno-prawnej. Mogą one jedynie 

występować w przestrzeni publicznej w formie różnego typu stowarzyszeń. Przeciwnie 

wygląda sytuacja w państwach wyznaniowych UE, w których konkretnemu kościołowi 

przyznaje się status państwowy. W państwach świeckich o przyjaznym rozdziale państwa 

i religii najczęściej przyznaje się wspólnotom religijnym status prywatnoprawny, 

aczkolwiek istnieje również możliwość pewnego uprzywilejowania jednej religii lub 

kościoła.  

Rozwiązania konstytucyjne w zakresie wolności religijnej, które przyjęły państwa 

członkowskie UE są w dużej mierze tożsame z tymi przyjętymi na gruncie prawa 

międzynarodowego lub europejskiego. Mówiąc inaczej, na straży prawa do wolności 

religijnej w wymiarze indywidualnym stoi wiele aktów prawa międzynarodowego w 

systemie ONZ oraz w systemach prawa europejskiego, tj. Rady Europy oraz Unii 

Europejskiej. Państwa członkowskie UE zwykle gwarantują prawo jednostki do wyboru, 

 
469 Por. Centrum Informacji Europejskiej, Unia Europejska. Informator o Kościołach, dz. cyt., s. 5. 
470 Por. tamże, s. 4. 
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zmiany i praktykowania swojej religii. Różnice pomiędzy państwami uwidaczniają się 

głównie na poziomie gwarancji uzewnętrzniania przekonań religijnych (zob. np. casus 

francuski). Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że w konstytucjach państw należących do UE 

gwarantuje się zwykle wolność religijną w pięciu wymiarach, tj. indywidualnym, 

zbiorowym, instytucjonalnym, prywatnym i publicznym. 

Sposób finansowania wspólnot religijnych nie jest jednolity w całej Unii 

Europejskiej. Oznacza to, że nie można mówić o istnieniu jednego „europejskiego” 

standardu finansowania religii. Wśród państw członkowskich UE wyróżnia się kilka 

typów rozwiązań finansowania działalności religijnej ze środków publicznych. Należą do 

nich m.in.: 1) system przydzielania podatków, 2) system darowizn, 3) kościelny system 

podatkowy czy 4) system finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu 

państwa. Warto jednocześnie wspomnieć, że systemy finansowania bywają najczęściej 

mieszane, tzn. wspólnoty religijne mogą zbierać podatki kościelne i jednocześnie 

otrzymywać dobrowolne darowizny od wiernych. Jak podaje Balázs Schanda sposób 

finansowania kościołów i związków wyznaniowych w konkretnym państwie jest 

determinowany w dużym stopniu przez tradycję471.  

W wielu państwach członkowskich UE nauczanie religii stanowi przedmiot 

obligatoryjny w szkolnictwie publicznym. Takie stwierdzenie ma zastosowanie zarówno 

do państw wyznaniowych (np. Królestwo Danii, Królestwo Szwecji, Republika Grecka), 

jak i państw świeckich (np. RFN, Republice Cypryjskiej, Republika Austrii, Irlandia). 

Nauczanie religii jako przedmiotu fakultatywnego w szkołach publicznych ma miejsce w 

takich państwach członkowskich UE, jak np. Republika Włoska czy Królestwo Hiszpanii. 

Odmienne regulacje w tym zakresie przyjęła zaś Republika Francuska, która szkolnictwu 

publicznemu nadała charakter stricte laicki. 

Jak nietrudno zauważyć, jednoznacznie wskazanie cech charakterystycznych dla 

konkretnego modelu relacji państwo-religia występującego w państwach członkowskich 

UE jest niezwykle trudne, gdyż modele te nierzadko stanowią kompilacje różnego typu 

rozwiązań. Co prawda, zasada prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym mogłaby 

wymusić na państwach członkowskich UE zmianę regulacji konstytucyjnych w zakresie 

relacji państwo-religia, jednak próbowano temu zapobiec, przyjmując najpierw 

Deklarację Amsterdamską, a następnie art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Niemniej 

 
471 Por. B. Schanda, Finansowanie Kościołów w Europie, dz. cyt., s. 215. 
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jednak, w literaturze przedmiotu znajdziemy wiele dysput naukowych na temat 

występowania jednego, uniwersalnego modelu europejskiego w zakresie stosunków 

pomiędzy państwem i religią. Tacy badacze, jak: Lasia Bloss472, Silvio Ferrari473 czy 

Alessandro Ferrari474 przekonują o istnieniu wspólnego modelu relacji państwo-religia w 

państwach członkowskich UE, który określają nawet mianem „droit des religion 

européen”475
. W ich przekonaniu model ten wyróżnia się m.in. tym, że państwo jest 

neutralne, co oznacza, że nie różnicuje ono swojego podejścia wobec konkretnych 

podmiotów religijnych. Badacze zauważają także, że w owym modelu sfera publiczna 

obejmuje tzw. „podsferę” o charakterze religijnym. Sfera ta jest rozumiana jako „obszar 

chroniony”, w obrębie którego różne zbiorowe podmioty religijne (tj. kościoły, wyznania 

i wspólnoty religijne) mogą działać na warunkach mocno preferencyjnych w porównaniu 

do grup o charakterze niereligijnym. Spoglądając na cechy tego modelu, trudno jest 

jednoznacznie uznać, że są one wspólne dla wszystkich dwudziestu siedmiu państw 

członkowskich UE. Wydaje się zatem, że w tym modelu badacze pominęli nie tylko 

specyfikę państwa wyznaniowego, w którym to nie można mówić o neutralności państwa 

wobec podmiotów religijnych, ale również francuską zasadę laïcité. Dotychczasowe 

ustalenia pozwalają wstępnie stwierdzić, że w państwach członkowskich UE nie ma 

jednego, uniwersalnego modelu, który Unia Europejska mogłaby po prostu skopiować i 

przełożyć jeden na jeden na swoje relacje podejmowane z szeroko rozumianą religią. By 

móc przekonać się o słuszności tej tezy, należy przeprowadzić pogłębioną analizę 

prawodawstwa unijnego oraz konkretnych polityk szczegółowych UE, w których 

występują odniesienia do kwestii religijnych. 

 

 

 

 

 
472 Więcej na ten temat zob.: L. Bloß, European Law of Religion – organizational and institutional analysis 

of national systems and their implications for the future European Integration Process, “Jean Monnet 

Working Paper 13/03”, NYU School of Law, New York 2003.   
473 Por. S. Ferrari, The New Wine and the Old Cask: Tolerance, Religion and the Law in Contemporary 

Europe, “Ratio Iuris” 2002, vol. 10, s. 77-78.  
474 Więcej na ten temat zob: A. Ferrari, Religions, Secularity and Democracy in Europe: for a new 

Kelsenian Pact, “Jean Monnet Working Paper 03”, NYU School of Law, New York 2005. 
475 Por. R. Carp, Religion in the public sphere: is there a common European model?, “Journal for the Study 

of Religions and Ideologies”, vol. 10, no. 28, s. 98. 
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Rozdział 2. Unia Europejska wobec religii – analiza ilościowo-jakościowa 

Tytuł tego rozdziału może wywoływać pewne kontrowersje. Zajmowanie się 

modelem relacji Unii Europejskiej i religii wydaje się prima facie zadaniem wręcz 

niestosownym. Podstawowego znaczenia nabiera tu jednak pozornie proste pytanie, a 

mianowicie: jaka relacja może łączyć Unię Europejską i religię? Pytanie to staje się 

jeszcze bardziej interesujące, gdy spojrzymy na prawo i polityki Unii Europejskiej. 

Wprawdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości już w sprawie Bhagwan476 

skonstatował, że w sferze zainteresowań Wspólnot Europejskich znajdują się kościoły i 

związki wyznaniowe, ale wyłącznie pod względem prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej477. Joseph Weiler, amerykański profesor prawa spostrzegł natomiast, że w 

żadnej istotnej książce „o naturze integracji europejskiej, o jej przeszłości, założeniach 

teoretycznych, ogólnym przebiegu [...] [nie odnajdziemy] ani jednej wzmianki, choćby 

najmniejszej aluzji do chrześcijaństwa”478. Niemniej jednak, kierunek rozwoju 

prawodawstwa i polityk unijnych – zwłaszcza w ostatnich latach jasno wskazuje, że w 

praktyce podejście UE do kwestii religijnych mocno rozmija się z jej oficjalnymi 

deklaracjami o braku kompetencji do podejmowania aktywności legislacyjnej i 

politycznej w dziedzinie spraw religijnych. Wynika to głównie z tego, że Unia 

Europejska, regulując sprawy z pozoru niezwiązane explicite z religią, coraz śmielej 

wytycza nowy kierunek działań instytucjom unijnym. Tym dotychczas nieznanym 

kierunkiem działań jest ponadnarodowa polityka wyznaniowa. Mimo że, na żadnej 

oficjalnej stronie Unii Europejskiej nie znajdziemy wzmianki o tym, że prowadzi ona 

jakąkolwiek politykę wyznaniową, to w praktyce okazuje się, że jej działania 

przyczyniają się w sposób bezpośredni lub pośredni do realizacji polityki, za pomocą 

której określa swój stosunek do szeroko rozumianej religii. Mając to na uwadze, w 

niniejszym rozdziale podjęto zatem próbę zarysowania kształtu modelu relacji pomiędzy 

UE i religią. Starano się przy tym ukazać nie tylko główny szkielet tego modelu, ale 

również jego fundamentalne cechy. W tym celu przeprowadzono właśnie analizę 

 
476 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 5 października 1998 r. w sprawie C-196/87 Steymann przeciwko 

Staatssecretaris van Justite, ECR 1988, s. 6159. 
477 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 10. 
478 J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa, Wyd. Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2003, 

s. 24 [za:] M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, 

Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 11. 
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dokumentów politycznych i prawnych UE zarówno pod względem ilościowym, jak i 

jakościowym. 

2.1. Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej – uwagi wstępne  

Unia Europejska jest postrzegana jako organizacja międzynarodowa sui generis, 

będąca czymś pomiędzy klasycznie pojmowaną organizacją międzynarodową a 

państwem federalnym479. Składa się ona z dwudziestu siedmiu państw europejskich, które 

posiadają odmienne doświadczenia historyczne, kulturowe i religijne. Dodatkowo każde 

z tych państw członkowskich UE prowadzi własną politykę szczegółową, za pomocą 

której określa swój stosunek do wspólnot religijnych oraz wyznawców religii. Warto przy 

tym zauważyć, że polityka wyznaniowa stanowi współcześnie nie tylko domenę państw, 

ale również podmiotów pozapaństwowych obecnych na arenie międzynarodowej. W 

związku z tym, w przekonaniu Ryszarda Michalaka należy wyszczególnić nową 

kategorię tej polityki, tj. politykę wyznaniową organizacji międzynarodowych, do 

których śmiało możemy zaliczyć Unię Europejską480. W tym kontekście zasadnicze 

znaczenie ma odpowiedź na pytanie o to, jaki model relacji z religią przyjmuje Unia 

Europejska oraz za pomocą jakich narzędzi ją prowadzi? Udzielenie odpowiedzi na to 

pytanie nie jest proste, gdyż wymaga opisu zjawiska, które nadal znajduje się w fazie in 

statu nascendi. Podjęcie próby rekonstrukcji i analizy polityki wyznaniowej UE nie 

będzie łatwym zadaniem, gdyż wciąż mówimy o zjawisku, które „staje się” 481. 

W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się koncepcja modeli struktury 

relacji pomiędzy polityką i religii zaprezentowana przez Carla Invernizzi Acceti, która 

stanowi dla Autorki źródło inspiracji koncepcyjnych. Badacz ten, traktując Unię 

Europejską jako podmiot polityczny sui generis, proponuje dokonanie rekonstrukcji 

teoretycznego modelu strukturyzowania relacji pomiędzy polityką i religią. 

 

 

 

 
479 Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, dz. cyt., s. 231. 
480 Por. R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, dz. cyt., s. 27. 
481 Na ten problem zwrócił uwagę Robert T. Ptaszek w: R.T. Ptaszek, Kościół Katolicki wobec polityki 

wyznaniowej Unii Europejskiej [w:] P. Mazurkiewicz, R.T. Ptaszek, Ł. Młyńczyk, Polityka wyznaniowa. 

Perspektywa Unii Europejskiej, Wyd. Morpho, Sieniawa Żarska 2018, s. 39. 
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Tabela nr 5. Komponenty modeli struktury relacji pomiędzy polityką a religią według Carla 

Invernizzi Acceti. 

 

 

 

 

Chrześcijańska 

demokracja 

 

 

Sekularyzm 

 

Laïcité 

Pozycja religii w 

polityce 

 

Idea religijnej inspiracji 

dla polityki 

 

Separacja pomiędzy 

polityką i religią 

(neutralność państwa) 

 

Separacja pomiędzy 

polityką i religią 

(dechrystianizacja 

społeczeństwa) 

Forma 

instytucjonalna 

 

Zasada pomocniczości 

(integracja poprzez 

religię) 

 

Suwerenność  

(integracja poprzez 

prawo) 

Suwerenność  

(integracja poprzez 

prawo) 

 

Koncepcja wolności 

religijnej 

 

Pozytywna 

Negatywna 

 (brak ingerencji 

państwa w religię) 

Negatywna  

(ograniczenie zakresu 

działania religii) 

Źródło: C.I. Accetti, Towards a Model of Christian Democracy? Politics and Religion in the Treaty of 

Lisbon, https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_654_0563--towards-a-model-of-christian-

democracy.htm# [dostęp: 12.04.2019 r.]. 

 

Przedmiotem badań przeprowadzonych przez Carla Invernizzi Acceti było to, w 

jakim stopniu model demokracji chrześcijańskiej może stanowić wystarczający klucz do 

interpretacji sposobu, w jaki Unia Europejska kształtuje swoje relacje między polityką i 

religią. Celem tychże badań było bowiem udowodnienie tezy, że chrześcijańska 

demokracja jest modelem politycznym obowiązującym w Unii Europejskiej. W 

przekonaniu Autorki niniejszej dysertacji teza ta wydaje się być jednak chybiona, z racji 

tego, że relacje UE z religią są o wiele bardziej złożone niż ukazał to Carlo Invernizzi 

Accetia, dlatego też wymagają znacznie głębszej analizy. Niewątpliwie analiza tego 

badacza stanowi istotny wkład w dziedzinę badań nad relacjami pomiędzy polityką i 

religią w UE, niemniej jednak, nie odpowiada ona w sposób wyczerpujący na pytanie 

dotyczące kształtu modelu polityki wyznaniowej Unii Europejskiej482.  

Co prawda, mając na uwadze badania przeprowadzone przez Carla Invernizzi 

Acceti należy zauważyć, że model relacji pomiędzy Unią Europejską i religią jest 

wynikiem kompromisu pomiędzy różnymi tradycjami myśli politycznej i projektami 

politycznymi. W Unii Europejskiej odnajdziemy zarówno elementy „świeckiej”, jak i 

 
482 Więcej na ten temat zob.: C.I. Accetti, Towards a Model of Christian Democracy? Politics and Religion 

in the Treaty of Lisbon, https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_654_0563--towards-a-model-of-

christian-democracy.htm# [dostęp: 12.04.2019 r.]. 
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„chrześcijańskiej” wizji relacji pomiędzy państwem i religią, aczkolwiek z różnym 

poziomem ich natężenia. Spoglądając na działalność polityczną i prawną UE możemy 

odnieść wrażenie, że nierzadko przyjmuje ona postawę antyreligijną, którą stara się 

dodatkowo urzeczywistnić na wiele różnych sposobów. Świadome pominięcie 

fundamentalnego znaczenia chrześcijaństwa dla Europy można było zauważyć choćby w 

procesie opracowywania projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.  

„Świecki” charakter UE uwidocznia się również wtedy, gdy instytucje unijne 

opracowują i wprowadzają w życie akty prawne, w których Unia Europejska wyraźnie 

opowiada się za negatywnym aspektem wolności religijnej. Ponadto stara się ona 

konsekwentnie dążyć do wykluczenia możliwości nadania chrześcijaństwu 

uprzywilejowanego statusu wobec innych pozostałych religii. Nierzadko Unia 

Europejska zachowuje także wstrzemięźliwość w wykorzystaniu swoich narzędzi do 

poparcia lub promocji wolności religijnej w państwach trzecich, mimo że nieustannie 

zabiega o to, aby być postrzeganą na arenie międzynarodowej w roli głównego 

propagatora ochrony praw człowieka na świecie. Niewątpliwie duży wpływ na taką 

postawę Unii Europejskiej wobec religii mają przedstawiciele środowiska 

lewicowego/liberalnego, lobbujący za rozwiązaniami prawnymi, które w sposób wyraźny 

uprzywilejowują interesy osób LGBTI oraz przedstawicieli tzw. ruchu gender483.  

Warto jednocześnie zauważyć, że traktaty unijne, które stanowią podstawę 

prawną Unii Europejskiej i regulują jej funkcjonowanie, nie wspominają w żadnym 

miejscu o zasadzie „laïcité” czy „sekularyzmie”. Stąd też można by wnioskować, że Unia 

Europejska opowiada się za nieco odmienną wizją relacji pomiędzy nią, a religią. W 

prawie pierwotnym Unia Europejska opowiedziała się przecież za przyjęciem idei 

„religijnej inspiracji” polityki, co można odczytać w kontekście wyrażonej w preambule 

Traktatu o UE deklaracji, która głosi, że Europa posiada dziedzictwo religijne484. Unia 

Europejska podejmuje także wysiłki na rzecz uznania względnej autonomii między 

dwiema sferami, tj. sacrum i profanum485. Potwierdza to treść art. 17 ust. 1 TFUE, 

sugerująca, że Unia Europejska uznaje i szanuje szczególny status wspólnot religijnych 

przyznany im w państwach członkowskich UE. Można zatem przyjąć, że UE nie 

 
483 Por. tamże. 
484 Zob. Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 13. 
485 Por. C.I. Accetti, Towards a Model of Christian Democracy? Politics and Religion in the Treaty of 

Lisbon, https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_654_0563--towards-a-model-of-christian-

democracy.htm# [dostęp: 12.04.2019 r.]. 
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ogranicza się wyłącznie do gwarancji negatywnego aspektu wolności religijnej, lecz 

przyjmuje za właściwą także pozytywną gwarancję wolności religijnej w wymiarze 

instytucjonalnym, pozwalając jednocześnie wspólnotom religijnym na aktywne 

uczestnictwo w obszarze tworzenia polityk szczegółowych UE i prawa unijnego. Nolens 

volens włączenie przedstawicieli wspólnot religijnych w proces konsultacji decyzji 

politycznych na poziomie ponadnarodowym nie byłby możliwy do pogodzenia z 

koncepcją francuskiego „laïcité” czy „sekularyzmu”. W tym miejscu wypada jednak rzec, 

że dopiero szczegółowa analiza przepisów prawnych i innych narzędzi 

wykorzystywanych w politykach szczegółowych UE pozwoli na właściwe ujawnienie 

postawy Unii Europejskiej pod względem preferowanych przez nią relacji unijno-

religijnych. 

2.2. Kompetencje Unii Europejskiej w sprawach religijnych 

Na płaszczyźnie politycznej nieustannie powraca zagadnienie suwerenności 

państw oraz podziału kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami 

członkowskimi. Nierzadko wskazuje się na konieczność przewartościowania myślenia o 

suwerenności państwowej ze względu na coraz bardziej wzrastające współzależności 

pomiędzy państwami, które przyczyniły się do faktycznego przeniesienia części 

kompetencji państw na poziom ponadnarodowy. W związku z tym, w literaturze 

przedmiotu co jakiś czas powraca koncepcja suwerenności podzielnej (ang. divisible 

sovereignty), która miałaby pogodzić procesy integracji europejskiej z suwerennością 

państwową. Jak podkreśla Neil MacCormick, brytyjski filozof prawa, państwa 

członkowskie UE, nieposiadające obecnie pełnej suwerenności, pozostają w sytuacji 

określonej mianem „suwerenności dzielonej”486. Suwerenność ta dzielona jest pomiędzy 

Unię Europejską a jej wszystkie państwa członkowskie. Zdaniem Jacka Czaputowicza 

polega ona na tym, że „Państwa «udzielają jej» sobie i razem ją «użytkują». Użytkowanie 

suwerenności opiera się, z jednej strony, na zintegrowaniu polityki wspólnotowej, 

natomiast z drugiej – na zachowaniu podmiotowości państw narodowych”487. Innymi 

słowy, suwerenne kompetencje państw członkowskich UE podlegają wspólnemu 

wykonywaniu na poziomie ponadnarodowym. 

 
486 Por. N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, State and Nation in the European Commonwealth, 

Oxford University Press, Oxford 2001, s. 132–133. 
487 J. Czaputowicz, Labirynty konceptualizowania Unii Europejskiej i suwerenności jej państw 

członkowskich, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, t. 2, nr 3(7), s. 22. 
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Unia Europejska, będąca wspólnotą państw europejskich nie posiada kompetencji 

domniemanych, które przysługują państwom z racji obowiązywania zasady suwerenności 

państwowej488. Potwierdza to art. 5 ust. 1 TUE, w którym wskazano, że „Granice 

kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania”, dodając jednocześnie, że 

„Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i 

proporcjonalności”489. Oznacza to, że Unia Europejska może osiągać cele określone w 

traktatach wyłącznie w granicach kompetencji powierzonych jej przez państwa 

członkowskie490. Warto jednocześnie nadmienić, że Traktat z Lizbony nie tylko reguluje 

sposób funkcjonowania UE, ale również wyjaśnia podział kompetencji pomiędzy UE i 

jej państwami członkowskimi. Kompetencje te zostały podzielone na trzy kategorie, tj.: 

kompetencje wyłączne, dzielone i uzupełniające (wspierające/koordynujące). W 

niniejszej tabeli zaprezentowano podział tychże kompetencji w oparciu o postanowienia 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Tabela nr 6. Podział kompetencji UE na podstawie Traktatu z Lizbony. 

 

Kategorie 

kompetencji 

UE 

 

Kompetencje 

wyłączne 

 

Kompetencje dzielone 

 

Kompetencje uzupełniające 

(wspierające/koordynujące) 

 

Podstawa 

prawa 

 

 

Art. 3 TFUE 

 

Art. 4 TFUE 

 

Art. 6 TFUE 

Dziedziny 

kompetencji 

UE 

 

- unia celna  

- ustanowienie reguł 

konkurencji 

niezbędnych do 

funkcjonowania 

rynku wewnętrznego 

- polityka pieniężna 

dla krajów strefy 

euro 

- ochrona żywych 

zasobów morza w 

ramach wspólnej 

polityki 

rybołówstwa  

 

- rynek wewnętrzny  

- polityka społeczna  

- spójność gospodarcza, 

społeczna i terytorialna 

- rolnictwo i 

rybołówstwo 

- środowisko 

- ochrona konsumentów 

- transport 

- sieci transeuropejskie 

- energia 

- przestrzeń wolności, 

bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości 

 

- ochrona i poprawa zdrowia 

ludzkiego 

- przemysł 

- turystyka 

- edukacja, kształcenie 

zawodowe, młodzież, sport 

- ochrona cywilna 

- współpraca administracyjna 

 

 

 
488 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 18. 
489 Art. 5 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 20. 
490 Zob. tamże. 
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- wspólna polityka 

handlowa 

- zawieranie umów 

międzynarodowych 

na określonych 

warunkach 

- wspólne problemy 

bezpieczeństwa w 

zakresie zdrowia 

publicznego w 

odniesieniu do aspektów 

określonych w 

niniejszym Traktacie 

- badania, rozwój 

technologiczny, 

przestrzeń kosmiczna 

- współpraca na rzecz 

rozwoju i pomoc 

humanitarna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: art. 3, 4 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Zob. Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 47-201. 

 

Jak widać w powyższej tabeli prezentującej podział kompetencji UE, regulacja 

prawna relacji pomiędzy państwem i religią nie pojawia się w katalogu bezpośrednich i 

ekskluzywnych kompetencji UE. Co więcej, regulacji tego obszaru nie znajdziemy 

również w kompetencjach dzielonych i uzupełniających Unii Europejskiej. Można zatem 

śmiało powiedzieć, że kształtowanie relacji na poziomie państwo-religia należy 

wyłącznie do kompetencji państw członkowskich UE, które są w pełni odpowiedzialne 

za definiowanie swojej polityki wyznaniowej. Potwierdzeniem tego, że Unia Europejska 

nie rości sobie pretensji do bezpośredniego regulowania relacji pomiędzy państwem i 

religią jest przede wszystkim art. 17 ust. 1 TFUE, na podstawie którego UE zobowiązuje 

się do poszanowania statusu kościołów i związków wyznaniowych przyznanym im na 

mocy prawa krajowego491. Można więc skonstatować, że Unia Europejska oficjalnie nie 

posiada żadnych uprawnień do kształtowania własnej polityki wyznaniowej, co w 

rezultacie powinno prowadzić również do wniosku, że nie istnieje żaden „unijny model” 

relacji między polityką i religią. Nie oznacza to jednak, że Unia Europejska nie odgrywa 

żadnej roli w procesie kształtowania relacji pomiędzy polityką i religią na poziomie 

ponadnarodowym. Jak trafnie zauważa włoski profesor prawa, Marco Ventura, brak 

kompetencji UE w zakresie religii, o którym wspomina art. 17 TFUE zawsze zdawał się 

być jedynie „iluzorycznym projektem”. Potwierdzeniem na to jest fakt, że powoli, 

aczkolwiek systematycznie wypierano zasadę braku kompetencji UE w tej dziedzinie nie 

tylko na wszystkich poziomach prawodawstwa unijnego i polityk szczegółowych UE, ale 

także przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, a nawet – w rzeczywistej dynamice prawa 

 
491 Zob. art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 57. 
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i religii492. Należałoby zatem zastanowić się nad odpowiedzią na następujące pytanie: w 

jaki sposób dochodzi do regulacji spraw religijnych na poziomie unijnym, skoro Unia 

Europejska nie posiada prima facie żadnych kompetencji w tym zakresie? 

Nie da się ukryć, że Unia Europejska coraz śmielej podąża w kierunku 

poszerzania sfery swoich kompetencji wyłącznych. Odbywa się to głównie za sprawą 

aktywności legislacyjnej podejmowanej przez instytucje technokratyczne i sędziowskie 

działające wewnątrz struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej. Jak trafnie zauważa 

Tomasz Grosse instytucje te nie mają żadnego mandatu demokratycznego, aczkolwiek w 

wielu sprawach posiadają one status autonomiczny wobec Rady Unii Europejskiej, tj. 

instytucji unijnej mającej charakter stricte międzyrządowy493. Do takich instytucji 

unijnych możemy zaliczyć Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości UE, które to 

posiadają możliwość wpływu na rozwój integracji europejskiej poza wolą polityczną 

państw członkowskich UE. Zdaniem polskiego badacza taka sytuacja „przybiera postać 

„pełzającej” ekspansji kompetencyjnej (ang. competency creep)”494. Zjawisko 

nadmiernego poszerzania się sfery kompetencji unijnych dostrzegł także Tadeusz 

Jasudowicz, który słusznie skonstatował, że ten „totalizm kompetencyjny” Unii 

Europejskiej może stać się w przyszłości realnym zagrożeniem dla wspólnot 

religijnych495. 

Brak możliwości bezpośredniej regulacji zagadnień religijnych na poziomie 

ponadnarodowym nie wyklucza pośredniego wpływu Unii Europejskiej na pozycję 

wspólnot religijnych w państwach członkowskich UE. Odbywa się to zazwyczaj za 

sprawą regulacji problemów powstających na styku prawa unijnego oraz działalności 

kościołów i związków wyznaniowych w konkretnej dziedzinie życia społecznego, 

gospodarczego lub politycznego. Innymi słowy, Unia Europejska reguluje zwykle te 

aspekty życia wspólnot religijnych, które prima facie nie kojarzą się w sposób 

bezpośredni z religią. Dla przykładu, uregulowanie przez Unię Europejską kwestii uboju 

rytualnego – mimo iż w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie wspólnoty 

 
492 Por. M. Ventura, Towards a European Consistency in Freedom of Religion or Belief,  

http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/654-towards-a-european-consistency-in-freedom-of-

religion-or-belief [dostęp: 10.09.2020 r.]. 
493 Por. T.G. Grosse, Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warszawa 2018, s. 38. 
494 Por. tamże, s. 39. 
495 Por. T. Jasudowicz, O uznanie i poszanowanie pozycji i roli religii i Kościoła w jednoczącej się Europie, 

[w:] C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej: perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1997, s. 287. 
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muzułmańskiej i judaistycznej – nie spotkało się z oskarżeniami o nadużycie kompetencji 

przez UE, ponieważ kwestia ta została podjęta w ramach zagadnienia ochrony i 

dobrostanu zwierząt, będącego przedmiotem regulacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. 

Tym sposobem Unia Europejska przenika z coraz większą intensywnością w te dziedziny, 

które do tej pory były uznawane za obszary aktywności zastrzeżone wyłącznie dla państw 

członkowskich. Unia Europejska, mimo bezpośredniego i/lub pośredniego ingerowania 

w tematykę religijną, nie poczuwa się do zdefiniowania w sposób kompleksowy swoich 

rzeczywistych relacji z religią (tudzież kościołami i związkami wyznaniowymi)496. 

Niezależnie od powyższego, należy uznać, że Unia Europejska to twórca, a zarazem 

realizator polityki wyznaniowej na poziomie ponadnarodowym. Polityka ta nie jest 

jednorodna i cechuje się sporym zróżnicowaniem wewnętrznym, co starano się ukazać w 

kolejnych rozdziałach pracy doktorskiej. 

2.3. Zakres podmiotowy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej 

Unia Europejska nie posiada generalnych uprawnień do regulowania spraw 

religijnych. Nie powinna zatem prowadzić żadnych form polityki wyznaniowej, gdyż 

została zobowiązana na mocy prawa traktatowego do poszanowania różnorodności 

modeli relacji państwo-religia występujących na terytorium państw członkowskich 

UE497. Należy jednak zauważyć, że Unia Europejska kształtuje i prowadzi własną 

politykę wyznaniową, która zdaniem ks. Piotra Mazurkiewicza nie jest jeszcze w pełni 

uświadomiona, dlatego też instytucje unijne celowo rezygnują z bezpośredniej 

aktywności w sferze tejże polityki498. Pojawia się zatem pytanie o przyjmowaną, w 

praktyce działań politycznych i prawnych UE, koncepcję modelu ustrukturyzowania 

relacji UE z religią. Charakter prowadzonych przez Unię Europejską działań 

politycznych, zwłaszcza w ostatnich latach, uniemożliwia bowiem całkowite 

wstrzymanie się od zajęcia stanowiska w tej sprawie.  

Podmiot realizujący politykę wyznaniową UE jest zdecydowanie bardziej złożony 

niż na poziomie wewnątrzpaństwowym. Z perspektywy instytucjonalnej, politykę 

wyznaniową UE prowadzą wszystkie główne instytucje unijne i niektóre organy, takie 

jak np. Europejska Służba Działań Zewnętrznych UE. Poniższy schemat ilustruje 

 
496 Por. F. Foret, Religion and politics in the European Union: The secular conopy, Cambridge University 

Press, New York 2015, s. 10. 
497 Por. R.T. Ptaszek, Kościół Katolicki wobec polityki wyznaniowej Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 75. 
498 Por. P. Mazurkiewicz, R.T. Ptaszek, Ł. Młyńczyk, Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 5-9. 
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najważniejsze podmioty wewnątrzunijne, które wykazują zaangażowanie w politykę 

konfesyjną Unii Europejskiej. 

Schemat nr 1. Główne podmioty wewnątrzunijne zaangażowane w politykę wyznaniową Unii 

Europejskiej. 

                      

 

                 decyzje polityczne 

 

 

       przyjmowanie aktów prawnych 

 

 

propozycje legislacyjne  

        

 

 

        wykładnia prawa unijnego 

Źródło: Opracowanie własne. 

W zaprezentowanym powyżej schemacie starano się ukazać wielość i 

różnorodność aktorów politycznych kształtujących politykę wyznaniową UE. Szeroki 

zakres podmiotowy unijnej polityki konfesyjnej jest implikowany złożoną i 

niejednorodną strukturą instytucjonalną UE ukształtowaną przez prawo traktatowe, które 

reguluje najważniejsze kwestie funkcjonowania unijnej władzy politycznej. Instytucje 

unijne, posiadające charakter ponadnarodowy lub międzyrządowy, tworzą 

wielopłaszczyznowy i wielopoziomowy system polityczny. Ten nietypowy unijny system 

polityczny cechuje duża fragmentaryzacja i rozproszenie procesu decyzyjnego, stąd też 

żadna z instytucji unijnych nie może rościć sobie wyłącznego prawa do podejmowania 

Rada Europejska 

Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej 

Komisja Europejska 

Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej 

27 państw członkowskich 

Unii Europejskiej 
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decyzji w sprawie kształtowania relacji pomiędzy Unią Europejską i religią499. Należy 

również zaznaczyć, że decydentów odpowiedzialnych za sektor polityki wyznaniowej UE 

cechuje dość spore zróżnicowanie kompetencji politycznych i prawnych. Niekiedy zdarza 

się także, że ekspansja kompetencyjna niektórych instytucji unijnych w zakresie 

kształtowania polityki wyznaniowej UE wykracza poza literę prawa. Można jedynie 

przypuszczać, że instytucje te świadomie i konsekwentnie podążają w kierunku 

zwiększenia swojej władzy i umacniania pozycji wewnątrz struktury instytucjonalnej UE. 

Na tle zaprezentowanych powyżej podmiotów zaangażowanych w politykę 

wyznaniową UE należy wyróżnić w szczególności Komisję Europejską i Parlament 

Europejski. Pierwsza z tych instytucji unijnych ma istotne znaczenie dla procesu 

kształtowania polityki wyznaniowej Unii Europejskiej ze względu na posiadane przez nią 

uprawnienia do przedstawiania propozycji projektów aktów prawnych UE500. Na 

przykład, Komisja Europejska, korzystając z możliwości inicjatywy legislacyjnej, 

przedstawiła Radzie UE i Parlamentowi Europejskiego wniosek dotyczący ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w ramach którego Unia Europejska 

podjęła próbę uregulowania kwestii przetwarzania danych osobowych przez kościoły i 

związki wyznaniowe.  

Schemat nr 2. Podmioty podlegające Komisji Europejskiej, które są bezpośrednio lub pośrednio 

zaangażowane w politykę wyznaniową Unii Europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 
499 Szerzej na temat systemu politycznego UE zob.: S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2010; A. Pacześniak, Niepaństwowy system polityczny Unii Europejskiej [w:] 

A. Pacześniak, M. Klimowicz, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wyd. OTO-Wocław, 

Wrocław 2014, s. 127-145.  
500 Por. N. Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 

s. 155.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Mając na uwadze powyższy schemat, należy zauważyć, że w strukturze 

wewnętrznej Komisji Europejskiej zostało umiejscowione stanowisko Specjalnego 

wysłannika UE ds. promocji wolności religii lub przekonań na zewnątrz UE, którego 

działania mają na celu wspomagać promocję i ochronę wolności religijnej w państwach 

trzecich. Jednym zaś z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej jest Wysoki 

Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, pod którego 

zwierzchnictwem działa specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka. Do jego zadań 

należy promocja celów polityki UE w zakresie praw człowieka, jak również poprawa 

spójności działań unijnych w tym zakresie we wszystkich obszarach stosunków UE z 

państwami trzecimi501. Niebagatelny wpływ na rozwój polityki konfesyjnej UE ma także 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, na czele której stoi Wysoki Przedstawiciel UE 

ds. ZiPB. Unijna służba dyplomatyczna czuwa nad tym, aby polityka zagraniczna UE 

była bardziej skuteczna i spójna oraz by zwiększyła się rola Unii Europejskiej m.in. jako 

orędownika ludzkiej godności i wolności religijnej na świecie. Podkreślenia wymaga 

również to, że zarówno przewodniczący KE, jak i przewodniczący PE są zaangażowani 

w prowadzenie dialogu z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. 

Parlament Europejski, jako jedynie ciało o charakterze przedstawicielskim, 

posiada niekwestionowany wpływ na stanowienie prawa unijnego, gdyż wraz z Radą UE 

przyjmuje akty prawne Unii Europejskiej502, mające istotne znaczenie dla działalności 

wspólnot religijnych. Jak zauważa Michał Gierycz, Parlament Europejski odgrywa także 

fundamentalną rolę w kształtowaniu aksjologicznego profilu Unii Europejskiej, co 

niewątpliwie przyczynia się do kształtowania jej polityki wobec wartości, w tym 

zwłaszcza tych o podłożu chrześcijańskim503. Warto również nadmienić, że posłowie do 

PE zainteresowani kwestiami religijnymi mogą podejmować różnego rodzaju inicjatywy 

 
501 Por. Decyzja Rady (WPZiB) 2019/346 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie mianowania Specjalnego 

Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka, Dz. Urz. UE L62/12 z dnia 1 maja 2019 r., s. 12-

15. 
502 Por. R. Grzeszczak, Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej [w:] W. Brzozowski, A. 

Krzywoń (red.) 15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego a perspektywa 

porównawcza, Rządowe Centrum Legislacji, Warszawa 2015, s. 70. 
503 Por. M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, Wyd. 

Fundacja Świętego Mikołaja/Teologia Polityczna, Warszawa 2021, s. 212. 
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polityczne na rzecz ochrony i promocji wolności religijnej zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w relacjach Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Dodatkowo 

wewnątrz Parlamentu Europejskiego działa Intergrupa ds. Wolności Religii lub 

Przekonań i Tolerancji Religijnej (w skrócie FoRB&RT), zrzeszająca 

europarlamentarzystów z różnych opcji politycznych, którzy wspólnie wyrażają chęć 

podejmowania działań na rzecz promocji i zwiększenia ochrony wolności religijnej na 

zewnątrz UE.  

Nie powinno pomijać się także roli Trybunału Sprawiedliwości UE, który 

implicite podejmuje działania jurysdykcyjne w celu uregulowania relacji pomiędzy Unią 

Europejską i religią. Otóż sędziowie luksemburscy dokonują wykładni prawa unijnego 

na przykład w sytuacji, gdy zaistnieją napięcia lub konflikty pomiędzy prawem do 

wolności religijnej a innymi prawami chronionymi m.in. postanowieniami Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. Poniżej w tabeli zaprezentowano kilka przykładów 

rozstrzyganych przez TS UE spraw związanych explicite z wolnością religijną 

gwarantowaną na poziomie prawa traktatowego.  

Tabela nr 7. Przykłady spraw związanych z wolnością religijną, których rozpatrzenia podjął się 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 

Numer sprawy 
Data wydania 

wyroku  

Rodzaj 

postępowania 
Przedmiot sprawy 

 

Opinia 

rzecznika 

generalnego 

 

 

C-130/75 
 Vivien Prais v. 
Council of the 

European 

Communities 
 

 

29 października 

1976 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

Dyskryminacja ze względu na religię 

w procedurze rekrutacji na 

stanowisko w strukturach 

wspólnotowych 

 

tak 

 

C-84/94 
Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 

Północnej v. Radzie 

Unii Europejskiej 
 

 

12 listopada 

1996 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Niedziela jako dzień odpoczynku 

(wykładnia dyrektywy 93/104/WE) 

  

tak 

 

C-157/15 
S. Achbita, Centrum 
voor gelijkheid van 

kansen en voor 

racismebestrijding v. 

G4S Sesure Solution 

NV 

 
 

 

 

 

14 marca 2017 r. 

 

odesłanie  

prejudycjalne 

 

 

Dyskryminacja ze względu na religię 

w miejscu pracy (wykładnia 

dyrektywy 2000/78/WE) 

 

 

tak 
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C-188/15 
A. Bougnaoui, 

Association de 

défance des droits de 
l’homme (ADDH) v. 

Micropole SA 

 

 

14 marca 2017 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Dyskryminacja ze względu na religię 

w miejscu pracy 

(wykładnia dyrektywy 2000/78/WE) 

 

 

tak 

 

 

C-414/16  
Vera Egenberger v. 

Evangelisches Werk 

für Diakonie und 
Entwicklung eV 

 

17 kwietnia 

2018 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Autonomia wspólnot religijnych a 

zakaz dyskryminacji ze względu na 

religię (wykładnia dyrektywy 

2000/78/WE) 

 

 

tak 

 

C-426/16  
Liga van Moskeeën 

en Islamitische 

Organisaties 
Provincie AntwerpIn 

i in. 

 

29 maja 2018 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Ubój rytualny 

(wykładnia rozporządzenia (WE) 

nr 1099/2009) 

 

tak 

 

C-25/17 
Tietosuojavaltuutettu 

/ Jehovan todistajat 

— uskonnollinen 
yhdyskunta 

 

10 lipca 2018 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Ochrona danych osobowych we 

wspólnotach religijnych 

(wykładnia dyrektywy 95/46/WE) 

 

tak 

 

C-497/17 
 Oeuvre d’assistance 

aux bêtes d’abattoirs 
(OABA) przeciwko 

Ministre ’e 

l'Agriculture et ’e 
l'AlimentatIon i in. 

 

 

26 lutego 2019 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Ubój rytualny 

(wykładnia rozporządzenia (WE) 

nr 1099/2009) 

 

tak 

 

C-804/18 
IX v. WABE eV 

oraz 

C-341/19   
MH Müller Handels, 

GmbH v. MJ 

 

 

15 lipca 2021 r. 

 

odesłanie 

prejudycjalne 

 

 

Dyskryminacja ze względu na religię 

w miejscu pracy (wykładnia 

dyrektywy 2000/78/WE) 

 

 

tak 

 

Źródło: Opracowanie własne. Stan na rok 2021. 

 Z prezentowanej powyżej tabeli wynika jednoznacznie, że Trybunał 

Sprawiedliwości UE zwłaszcza w ostatnich trzech/czterech latach wykazuje zwiększoną 

aktywność orzeczniczą w rozstrzyganiu spraw dotyczących zagadnień z obszaru spraw 

religijnych. Można jedynie przypuszczać, że jest to związane z tym, że organy sądowe 

państw członkowskich UE mają trudności z właściwą interpretacją przepisów prawa 

unijnego. Niemniej jednak, zarówno w doktrynie, jak i w praktyce coraz częściej 

pojawiają się obawy, że Trybunał Sprawiedliwości UE podąża w kierunku zwiększenia 

swoich uprawnień jurysdykcyjnych, a dokonywana przez niego wykładnia jest właściwie 

przykładem prawotwórstwa. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym teza głosząca, że 
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„prawem jest dzisiaj to, co mówią i czynią sędziowie” 504.  Niewątpliwie słuszność tejże 

tezy zdaje się potwierdzać prawo unijne w zakresie regulacji kwestii religijnych, co 

zostanie szczegółowo ukazane w rozdziale czwartym niniejszej pracy. 

Wpływ na kształtowanie polityki wyznaniowej UE mają również państwa 

członkowskie Unii Europejskiej. Zakres politycznego wpływu poszczególnych państw 

nie jest jednak równomiernie rozłożony. Jak podaje Tomasz Grosse, wpływ 

poszczególnego państwa członkowskiego UE na kształtowanie wybranej polityki unijnej 

zależy głównie od jego siły politycznej w instytucjach unijnych, mierzonej za pomocą 

inter alia: poziomu głosów, doświadczenia w polityce europejskiej, zdolności 

mobilizowania sojuszników z innych państw lub instytucji wspólnotowych. Poziom siły 

politycznej państw członkowskich UE tworzy pomiędzy nimi hierarchię władzy, 

ponieważ jedne państwa mogą silniej kształtować procesy europeizacji (na przykład 

aktywnie uczestnicząc w wypracowaniu najważniejszych decyzji politycznych na 

szczeblu UE), drugie zaś ograniczają swój udział w procesach unijnych jedynie do 

implementacji konkretnych decyzji wypracowanych wewnątrz UE. Pozwala to na 

wywieranie wpływu politycznego silniejszych państw członkowskich UE na te znacznie 

słabsze, które mają peryferyjne usytuowanie w europejskim systemie politycznych505. 

Można to było zauważyć w procesie opracowywania preambuły Karty Praw 

Podstawowych czy Traktatu o Unii Europejskiej. Ostateczna wersja preambuły KPP i 

TUE nie zawiera przecież bezpośrednich odniesień do chrześcijaństwa, lecz jedynie do 

bliżej nieokreślonego dziedzictwa religijnego. Wpływ na takie rozwiązanie miały dwa 

państwa członkowskie UE, czyli Republika Francuska i Królestwo Belgii, które 

reprezentując model państwa świeckiego, nie były w stanie zaakceptować bezpośrednich 

odniesień do chrześcijaństwa w najważniejszych aktach prawnych UE. 

Poza pomiotami występującymi wewnątrz struktury instytucjonalnej UE należy 

wyróżnić także inne podmioty, które odgrywają niebagatelny wpływ na kształtowanie i 

funkcjonowanie polityki wyznaniowej UE. Przykłady kilku takich podmiotów ilustruje 

poniższa tabela. 

 

 

 
504 Więcej na ten temat zob.: J. Helios, Sędziokracja w Unii Europejskiej? Uwagi w kontekście działalności 

interpretacyjnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), 

Rządy prawa i europejska kultura prawna, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka 

Cyfrowa, Wrocław 2014. 
505 Por. T.G. Grosse, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, „Przegląd Europejski” 2012, nr 2, s. 15. 
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Tabela nr 8. Rodzaje podmiotów, z którymi Unia Europejska prowadzi dialog ustanowiony na mocy 

art. 17 ust. 3 TFUE. 

 

Rodzaj podmiotu Przykłady 

Kościół Kościół Ewangelicki w Niemczech 

Stowarzyszenie religijne Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie 

Wspólnota religijna Włoska Religijna Wspólnota Islamska 

Organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe „Równość Sekularyzm Europa” (EGALE) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: art. 17 TFUE. Zob. Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 47-201. 

Do katalogu podmiotów mających wpływ na kształt polityki wyznaniowej UE 

należy zaliczyć kościoły i związki wyznaniowe oraz różnego typu organizacje religijne, 

które z racji zainteresowania niektórymi aspektami integracji europejskiej są 

zaangażowane w proces kształtowania prawa i polityk unijnych. Aktywność tych 

podmiotów jest implikowana przepisami zawartymi w art. 17 ust. 3 TFUE, na podstawie 

których instytucje unijne zostały zobowiązane do prowadzenia dialogu z tymi 

podmiotami. Niemniej jednak, należy zauważyć, że kościoły i związki wyznaniowe są 

zainteresowane w szczególności etyczną stroną decyzji unijnych, np. dotyczących 

pomocy rozwojowej, z której pieniądze przeznaczane są m.in. na finansowanie aborcji 

czy antykoncepcji w krajach rozwijających się. Znaczący wpływ na politykę wyznaniową 

UE mają również różne organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe, które usilnie 

lobbują na rzecz zachowania stricte świeckiego charakteru Unii Europejskiej. Ponadto 

starają się one pozbawić religię (zwłaszcza chrześcijaństwo) jakiegokolwiek wpływu na 

kształt prawa UE i polityk unijnych. 

2.4. Zakres przedmiotowy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej 

Właściwie do lat 90. XX wieku kwestie religijne znajdowały się zupełnie poza 

obszarem aktywności Wspólnot Europejskich, co mogło być spowodowane 

zainteresowaniem europejskich decydentów politycznych głównie gospodarczym 

wymiarem integracji europejskiej. Oznacza to, że zagadnienia religijne pozostawały 

wówczas całkowicie na marginesie procesu integracyjnego. Regulacja spraw religijnych 

na poziomie ponadnarodowym uwidacznia się dopiero w połowie lat 90. XX wieku w 

toku procesu konsolidacyjnego projektu integracji europejskiej zmierzającego w 

kierunku powołania nowej organizacji międzynarodowej, czyli Unii Europejskiej. Pogląd 

ten zdaje się potwierdzać poniższy wykres prezentujący liczbę aktów prawnych WE/UE 
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odnoszących się do kwestii religijnych, które zostały przyjęte przez WE/UE w 

poszczególnych latach.  

 

Wykres nr 3. Liczba aktów prawnych WE/UE odnoszących się do religii, które zostały wydane w 

latach 1970-2015. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia aktów prawnych WE/UE opracowanych przez G. 

Robbersa w: Religion-related norms in European Union Law, Trier 2013. 

Dane zawarte w powyższym wykresie zostały zebrane na podstawie zestawienia 

aktów prawnych WE/UE niemieckiego badacza, Gerharda Robbersa, który 

przeprowadził analizę prawodawstwa WE/UE z perspektywy występujących w nim 

regulacji spraw religijnych. Na podstawie tych kilku danych trudno byłoby jednak 

właściwie prognozować, czy mamy do czynienia ze stałą tendencją, czy jedynie 

chwilowym wzrostem lub spadkiem zainteresowania Unii Europejskiej szeroko pojętą 

tematyką religijną. Takie badanie wymagałoby zastosowania znacznie szerszego 

kontekstu.  

Szwajcarski socjolog, Benoit Challand, stosując bardziej legalistyczne kryteria 

zidentyfikowania obecności religii w prawodawstwie UE, dokonał szczegółowej analizy 

dziewięciu podstawowych traktatów Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Doszedł 

on do wniosku, że z prawnego punktu widzenia kwestia religii nie jest dla Unii 

Europejskiej głównym tematem jej zainteresowania. We wspomnianych aktach prawa 
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pierwotnego WE i UE, kwestia religii pojawia się tylko 15 razy na ich 755 stronach506. 

Błędem byłoby jednak przyjęcie stwierdzenia, że Unia Europejska w ogóle nie interesuje 

się religią. By móc to potwierdzić, poniżej w tabeli zaprezentowano różnorodne kwestie 

religijne, które explicite podlegają regulacji na poziomie prawa pierwotnego UE. 

 

Tabela nr 9. Kwestie religijne uregulowane w sposób bezpośredni w prawie pierwotnym Unii 

Europejskiej. 

 

Nazwa aktu 

prawnego 

 

Artykuł  Przedmiot regulacji prawnej Obszar regulacji 

kwestii religijnych 

 

Traktat o Unii 

Europejskiej 

 

Preambuła 

 

„(…) INSPIROWANI kulturowym, 

religijnym i humanistycznym 

dziedzictwem Europy, z którego 

wynikają powszechne wartości, 

stanowiące nienaruszalne i niezbywalne 

prawa człowieka, jak również wolność, 

demokracja, równość oraz państwo 

prawne (…).” 

 

 

Dziedzictwo religijne 

 

Traktat o 

funkcjonowaniu 

UE 

 

Art. 10 

 

„Przy określaniu i realizacji swoich 

polityk i działań Unia dąży do 

zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.” 

 

 

Dyskryminacja ze 

względu na religię 

 

Traktat o 

funkcjonowaniu 

UE 

 

Art. 13  

 

„Przy formułowaniu i wykonywaniu 

polityki rolnej, rybołówstwa i transportu 

Unii oraz jej polityk dotyczących rynku 

wewnętrznego, badań i rozwoju 

technologicznego oraz przestrzeni 

kosmicznej, Unia i Państwa 

Członkowskie w pełni uwzględniają 

wymagania w zakresie dobrostanu 

zwierząt jako istot zdolnych do 

odczuwania, przy równoczesnym 

przestrzeganiu przepisów prawnych i 

administracyjnych oraz zwyczajów 

Państw Członkowskich związanych w 

szczególności z obyczajami religij-

nymi, tradycjami kulturowymi i 

dziedzictwem regionalnym.” 

 

 

Zasada dobrostanu 

zwierząt  

(ubój rytualny) 

 

Traktat o 

funkcjonowaniu 

UE 

 

Art. 17 

 

„1. Unia szanuje status przyznany na 

mocy prawa krajowego kościołom i 

stowarzyszeniom lub wspólnotom 

 

Status prawny 

kościołów i związków 

wyznaniowych 

 
506 Por. B. Challand, From Hammer and Sickle to Star and Csercent: the Question of Religion for European 

Identity and a Political Europe, “Religion, State and Society” 2009, vol. 37 (1), s. 69. 
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religijnym w Państwach Członkowskich 

i nie narusza tego statusu. 

2. Unia szanuje również status 

organizacji światopoglądowych i 

niewyznaniowych przyznany im na 

mocy prawa krajowego. 

3. Uznając tożsamość i szczególny 

wkład tych kościołów i organizacji, 

Unia prowadzi z nimi otwarty, 

przejrzysty i regularny dialog.” 

 

 

Traktat o 

funkcjonowaniu 

UE 

 

Art. 19 ust. 1 

 

„1. Bez uszczerbku dla innych 

postanowień Traktatów i w granicach 

kompetencji, które Traktaty powierzają 

Unii, Rada, stanowiąc jednomyślnie 

zgodnie ze specjalną procedurą 

ustawodawczą i po uzyskaniu zgody 

Parlamentu Europejskiego, może podjąć 

środki niezbędne w celu zwalczania 

wszelkiej dyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 

religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.” 

 

 

Dyskryminacja ze 

względu na religię 

 

Karta Praw 

Podstawowych 

 

Preambuła 

 

„Świadoma swego duchowo-

religijnego i moralnego dziedzictwa, 

Unia jest zbudowana na niepodzielnych, 

powszechnych wartościach godności 

osoby ludzkiej, wolności, równości i 

solidarności; opiera się na zasadach 

demokracji i państwa prawnego. Poprzez 

ustanowienie obywatelstwa Unii oraz 

stworzenie przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 

jednostkę w centrum swych działań.” 

 

 

Dziedzictwo religijne 

 

Karta Praw 

Podstawowych 

 

Art. 10 

 

„1.   Każdy ma prawo do wolności 

myśli, sumienia i religii. Prawo to 

obejmuje wolność zmiany religii lub 

przekonań oraz wolność 

uzewnętrzniania, indywidualnie lub 

wspólnie z innymi, publicznie lub 

prywatnie, swej religii lub przekonań 

poprzez uprawianie kultu, nauczanie, 

praktykowanie i uczestniczenie w 

obrzędach. 

2.   Uznaje się prawo do odmowy 

działania sprzecznego z własnym 

sumieniem, zgodnie z ustawami 

krajowymi regulującymi korzystanie z 

tego prawa.” 

 

 

Wolność myśli, 

sumienia i religii 

 

Karta Praw 

Podstawowych 

 

Art. 14 ust. 3 

 

„3.   Wolność tworzenia placówek 

edukacyjnych z właściwym 

poszanowaniem zasad demokratycznych 

 

Prawo do nauki 
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i prawo rodziców do zapewnienia 

wychowania i nauczania dzieci 

zgodnie z własnymi przekonaniami 

religijnymi, filozoficznymi i 

pedagogicznymi są szanowane, zgodnie 

z ustawami krajowymi regulującymi 

korzystanie z tej wolności i tego prawa.” 

 

 

Karta Praw 

Podstawowych 

 

Art. 21 ust. 1 

 

„1.   Zakazana jest wszelka 

dyskryminacja w szczególności ze 

względu na płeć, rasę, kolor skóry, 

pochodzenie etniczne lub społeczne, 

cechy genetyczne, język, religię lub 

przekonania, poglądy polityczne lub 

wszelkie inne poglądy, przynależność do 

mniejszości narodowej, majątek, 

urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną.” 

 

 

Dyskryminacja ze 

względu na religię 

 

Karta Praw 

Podstawowych 

 

 

Art. 22 

 

„Unia szanuje różnorodność kulturową, 

religijną i językową.” 

 

 

Różnorodność religijna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 

202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 47-201; Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 

2016 r., s. 13-46; Karta Praw Podstawowych, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 393-407. 

 

Na poziomie prawa pierwotnego relacje Unii Europejskiej z religią wyglądają 

dość jednolicie. W preambule Karty Praw Podstawowych UE oraz Traktatu o UE 

odnajdziemy odniesienie do dziedzictwa religijnego, co nie było jednak prostym 

zabiegiem legislacyjnym ze względu na duże rozbieżności zdań państw członkowskich 

UE w tym zakresie. Na gruncie prawa pierwotnego Unia Europejska zakazuje 

dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania (zob. art. 21 ust. 1 KPP) i 

zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji przy określaniu i realizowaniu 

swoich działań i polityk (zob. art. 10 TFUE). Dodatkowo akty prawa pierwotnego UE 

zostały uzupełnione przez prawodawcę unijnego o gwarancję wolności religijną zarówno 

w wymiarze indywidualnym (zob. art. 10 KPP), jak i w wymiarze instytucjonalnym (zob. 

art. 17 TFUE). 

Należy jednak zauważyć, że prawo pierwotne UE jedynie nakreśla pewien 

szkielet relacji występujących pomiędzy Unią Europejską i religią. Instytucje unijne 

zajmują konkretne stanowisko w tej sprawie dopiero na poziomie polityk szczegółowych 

UE. Poszukiwanie kształtu modelu relacji Unii Europejskiej i religii należałoby zatem 

przenieść przede wszystkim na grunt prawa pochodnego UE. Jak podaje brytyjski 

historyk, Keith Jenkins prawo wtórne UE odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do 
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religii, wywierając na niej mniejszy lub większy wpływ za pośrednictwem różnorodnych 

polityk szczegółowych UE, np.: polityki niedyskryminacji i równego traktowania, 

polityki zatrudnienia i pracy, polityki ochrony danych osobowych, polityki medialnej, 

Wspólnej Polityki Rolnej czy polityki współpracy507. Na podstawie danych dostępnych 

w wyszukiwarce dokumentów unijnych Eur-lex przygotowano poglądowe zestawienie 

wybranych aktów prawa wtórnego UE, w których pojawiają się kwestie religijne. 

Pomocne w przygotowaniu tego zestawienia okazało się być również zaprezentowane 

przez Gerharda Robbersa opracowanie zatytułowane „Religion-related norms in 

European Union Law”508. 

 

Tabela nr 10. Przykładowe akty prawa wtórnego wydane przez WE/UE, które poruszają kwestie 

religijne509. 

 

Rodzaj aktu 

prawnego 

 

Główny 

przedmiot 

regulacji 

 

Typ kompetencji 

UE 

Kwestia religijna 

poddana 

regulacji unijnej 

Podmiot 

podlegający 

regulacji 

 

Dyrektywa 93/119/UE 

z 22 grudnia 1993 w 

sprawie ochrony 

zwierząt podczas uboju 

lub zabijania 

 

 

Rynek 

wewnętrzny 

(swobodny 

przepływ usług) 

 

kompetencje 

wyłączne 

 

Ochrona zwierząt 

w czasie uboju lub 

zabijania 

(wyjątek: ubój 

rytualny) 

 

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

 

Dyrektywa Rady 

2000/78/WE z 27 lipca 

2000 ustanawiająca 

ogólne warunki 

ramowe traktowania w 

zakresie zatrudniania 

 

Polityka 

społeczna 

(rynek pracy) 

 

kompetencje 

dzielone 

 

Niedyskryminacja 

i równe 

traktowanie w 

życiu zawodowym 

(dyskryminacja ze 

względu na 

religię) 

 

jednostka 

 

Dyrektywa 

2003/88/WE PE i RUE 

z 4 listopada 2003 dot. 

niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy 

 

 

Polityka 

społeczna 

(rynek pracy) 

 

kompetencje 

dzielone 

 

Przerwa w pracy 

(dzień odpoczynku 

od pracy) 

 

jednostka 

 

Dyrektywa Rady 

94/33/WE z 22 

czerwca 1994 w 

 

Polityka 

społeczna 

(rynek pracy) 

 

kompetencje 

dzielone 

 

Przerwa w pracy 

(dzień odpoczynku 

od pracy) 

 

jednostka 

 
507 Por. K. Jenkins, The Churches and Europe: Relating to the European Institutions [in:] J. Barnett (ed.), 

A Theology for Europe: The Churches and the European Institutions, “Religions and Discourse” 2005, vol. 

28, s. 77-78. 
508 Zob. G. Robbers, Religion-related norms in European Union Law, Trier 2013. 
509 Bardziej szczegółowe zestawienie rozporządzeń i dyrektyw poruszających kwestie religijne zostało 

przygotowane przez Autorkę w tabeli dołączonej do pracy doktorskiej w formie załącznika nr 4. 
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sprawie ochrony pracy 

osób młodocianych 

 

 

Dyrektywa PE i RUE 

2011/95/UE z 13 

grudnia 2011 w 

sprawie norm dot. 

kwalifikowania 

obywateli państw 

trzecich lub 

bezpaństwowców jako 

beneficjentów ochrony 

międzynarodowej 

 

 

Przestrzeń 

wolności, 

bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości 

(ochrona 

międzynarodowa 

– uchodźca) 

 

kompetencje 

dzielone 

 

 

Prześladowania 

religijne 

 

jednostka 

 

Rozporządzenie Rady 

nr 1210/2003 z 7 lipca 

2003 dot. niektórych 

szczególnych 

ograniczeń w 

stosunkach 

gospodarczych i 

finansowych z Irakiem 

 

 

Rynek 

wewnętrzny 

(swobodny 

przepływ 

towarów) 

 

kompetencje 

wyłączne 

 

Zakaz obrotu 

handlowego o 

znaczeniu 

religijnym 

 

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

 

Dyrektywa Rady 

2009/132/WE z dnia 

19 października 2009 r. 

określająca zakres 

stosowania art. 143 lit. 

b) i c) dyrektywy 

2006/112/WE w 

odniesieniu do 

zwolnienia z podatku 

od wartości dodanej 

przy ostatecznym 

imporcie niektórych 

towarów 

 

 

Wspólna 

polityka 

handlowa 

(Wspólne reguły 

w dziedzinie 

konkurencji, 

podatków i 

zbliżenia 

ustawodawstw - 

postanowienia 

podatkowe) 

 

kompetencje 

wyłączne 

 

Wystawy i 

imprezy 

organizowane ze 

względów 

religijnych 

 

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

 

Rozporządzenie (WE) 

nr 1829/2003 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 

r. w sprawie 

genetycznie 

zmodyfikowanej 

żywności i paszy 

 

 

Wspólna 

Polityka Rolna 

 

kompetencje 

dzielone 

 

 

Etykieta, 

zagadnienia 

religijne 

 

kościoły i 

związki 

wyznaniowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Robbers, Religion-related norms in European Union Law, 

Trier 2013; Baza dokumentów unijnych Eur-lex, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl 

[dostęp: 1.01.2019 r.]. 

 

Z punktu widzenia polityki wyznaniowej UE interesujące wydaje się zwłaszcza 

to, że pomimo braku kompetencji w dziedzinie religijnej, Unia Europejska za 

pośrednictwem swoich instytucji podejmuje coraz więcej decyzji, które mają istotny 
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wpływ na funkcjonowanie wspólnot religijnych w państwach członkowskich UE. Jak 

widać z powyżej zaprezentowanej tabeli kwestie religijne są przetwarzane przez 

instytucje unijne w taki sposób, aby podlegały one pod ten obszar kompetencji, który 

formalnie został przyznany UE przez państwa członkowskie. Do takich kwestii należy 

inter alia: 1) ubój rytualny zwierząt, który jest postrzegany jako problem z zakresu 

Wspólnej Polityki Rolnej, 2) zagadnienie niedzieli jako dnia odpoczynku rozpatrywanej 

jako problem z zakresu obszaru zatrudnienia i pracy, czy 3) kwestia usunięcia z księgi 

parafialnej informacji na temat osoby występującej z Kościoła jako problem z zakresu 

ochrony danych osobowych510. 

Komplikacje i różnice w relacjach na poziomie UE-religia zauważalne na 

poziomie prawa pochodnego UE, ukazują, że Unia Europejska w tej kwestii przyjmuje 

zupełnie nowe, czasami wręcz zaskakujące rozwiązania. Biorąc pod uwagę odmienności 

instytucjonalne i polityczne można przyjąć, że stanowisko Unii Europejskiej w kwestiach 

religijnych będzie różnić się w zależności od zakładanej polityki szczegółowej UE. 

Różnice te, jak może się wydawać, nie będą miały jakiegoś fundamentalnego znaczenia. 

Mogą one znacznie bardziej dotyczyć skali zaangażowania instytucji unijnych w kwestie 

religijne niż generalnej zmiany głównego kierunku polityki obranej przez Unię 

Europejską w tym zakresie.  

Polityki wyznaniowej UE nie powinno postrzegać jedynie w kategoriach 

porządku prawnego, na którego kształt mają wpływ europejskie elity polityczne i 

instytucje unijne. Na politykę konfesyjną UE należy spojrzeć w sposób komplementarny, 

uwzględniając w niej zwłaszcza cele polityczne, które są postulowane i realizowane przez 

Unię Europejską511. By móc zobaczyć, jaki rzeczywiście Unia Europejska prezentuje 

stosunek do religii, należy nierzadko poszukiwać informacji z rozproszonych i 

fragmentarycznych regulacji prawnych, które dopiero po ich zestawieniu pozwalają 

ujrzeć kompleksowe, aczkolwiek różnorodne podejście UE do szeroko rozumianej religii. 

Należy ponadto podkreślić, że Unia Europejska nie podąża w kierunku tworzenia 

jednolitej przestrzeni prawnej do uregulowania swoich relacji z religią. Tym samym 

niewłaściwe wydaje się być ograniczenie badań nad polityką wyznaniową UE jedynie do 

analizy aktów prawnych wydawanych przez instytucje unijne. Jak trafnie zauważa Robert 

 
510 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 20. 
511 Por. P. Mazurkiewicz, R.T. Ptaszek, Ł. Młyńczyk, Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 6. 
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T. Ptaszek obraz relacji pomiędzy Unią Europejską i religią tworzą także wspierane przez 

nią różne ruchy, instytucje, programy czy inicjatywy512. 

 Zdarza się także, że elementy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej są 

artykułowane w unijnych dokumentach, które zalicza się do tzw. obszaru soft law. Do 

tego obszaru należy zaliczyć wszelkie deklaracje, wytyczne, komunikaty czy rezolucje 

wydawane przez UE513. Stąd też jednym z ważniejszych komponentów polityki 

konfesyjnej UE jest polityka zewnętrzna UE, w której znajduje zastosowanie 

wspomniane soft law. Za pomocą działań zewnętrznych Unia Europejska stara się 

promować prawa człowieka nie tylko w relacjach z państwami trzecimi, ale także na 

forum różnych organizacji międzynarodowych. W katalogu promowanych praw 

człowieka na zewnątrz UE odnajdziemy także prawo do wolności religijnej514. Niemniej 

jednak, cechą charakterystyczną apeli o poszanowanie wolności religijnej poza granicami 

UE jest ich niejednoznaczność, stanowiąca konsekwencję permanentnie praktykowanej 

obecnie poprawności politycznej przez UE. Otóż europejskie elity polityczne w sposób 

świadomy próbują unikać wszelkich sformułowań, które wskazywałyby choćby w 

najmniejszym stopniu, że Unia Europejska, broniąc prześladowanych chrześcijan, 

promuje chrześcijaństwo lub w jakiś sposób identyfikuje się z tą religią515. 

Podkreślenia wymaga również fakt, że w prawie UE można dostrzec zwiększającą 

się częstotliwość pojawiania się słowa „religia”, które w rozporządzeniach i dyrektywach 

wydanych przez WE/UE w latach 1993-2013 pojawiło się aż 52 razy. Najczęściej słowo 

to było użyte w kontekście zwalczania przez Unię Europejską dyskryminacji, w której 

„religia” stanowiła jedynie jeden z wielu zakazanych jej motywów. Znacznie rzadziej w 

aktach prawnych UE, zawierających odniesienie do kwestii religijnych, użyto słów: 

„kościół” (8 razy), „związki wyznaniowe” (2 razy), czy „wspólnoty religijne” (6 razy)516. 

Zazwyczaj słowa te Unia Europejska przywołuje w swoich politykach szczegółowych w 

kontekście poszanowania religii, aczkolwiek bywają one także przywoływane w sytuacji 

występowania tzw. klauzul wyłączeniowych w prawie wtórnym UE517. 

 
512 Por. R.T. Ptaszek, Kościół Katolicki wobec polityki wyznaniowej Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 76. 
513 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 20. 
514 Zob. np. zestawienie konkluzji RUE zaprezentowane w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do pracy 

doktorskiej. 
515 Por. tamże, s. 35. 
516 Zob. zestawienie rozporządzeń i dyrektyw UE zaprezentowane w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do 

pracy doktorskiej. 
517 Zob. tamże. 
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2.4. Polityka Unii Europejskiej wobec wartości 

Wartości i zasady uchodzą za solidny fundament Starego Kontynentu, aczkolwiek 

coraz częściej stanowią one także płaszczyznę wielu ożywionych sporów politycznych i 

społecznych występujących wewnątrz UE. Należy przy tym zauważyć, że to właśnie 

europejskie elity polityczne nie tylko dokonują interpretacji treści wartości i zasad, które 

leżą u podstaw UE, ale – co ważniejsze – podejmują decyzję o ich hierarchizacji. 

Niemniej jednak, najczęściej można spotkać się z przekonaniem, że Unia Europejska 

współcześnie pogrążona jest w kryzysie politycznym, ekonomicznym czy migracyjnym. 

Nie zauważa się natomiast, że Europa znajduje się również w kryzysie wartości, co 

wyraźnie podkreśla Michał Gierycz w książce zatytułowanej „Europejski spór o 

człowieka. Studium z antropologii politycznej”518. Przedmiotem analizy jednego z 

czołowych polskich badaczy politologii religii jest właśnie polityka moralności (ang. 

morality policy), która znacząco oddziałuje na proces kształtowania polityki 

wyznaniowej UE. 

Kryzys ideologiczny wewnątrz Unii Europejskiej, o którym wspomina w swojej 

książce Michał Gierycz, dokłada kolejnych emocji politycznych i społecznych. Coraz 

częściej przedmiotem intensywnych dyskusji w Unii Europejskiej są wartości dotyczące 

moralności i jednocześnie poruszające, takie kwestie jak np.: orientacja seksualna, płeć, 

aborcja czy instytucja małżeństw par homoseksualnych. Wartości moralne stają się 

bowiem przedmiotem zaciętej gry politycznej wewnątrz Unii Europejskiej, w której 

partycypują zarówno europejskie elity polityczne, jak i instytucje unijne. Należy nadto 

zauważyć, że UE nie została explicite wyposażona przez państwa członkowskie w 

odpowiednie kompetencje do podejmowania decyzji w kwestiach etycznym. Niemniej 

jednak, w praktyce instytucje unijne biorą aktywny udział w sporze dotyczącym kwestii 

etycznych, działając w ramach wspomnianej powyżej polityki moralności519. Zjawisko 

eksponowania przez UE nowej, własnej wizji polityki moralności szczególnie mocno 

uwidoczniło się w ostatnich latach, co mogliśmy obserwować zwłaszcza w dziedzinie 

ochrony praw człowieka. 

Chrześcijańska koncepcja praw człowieka, na której opierała się Unia Europejska, 

a która wyraża się w treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, została 

 
518 Zob. M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wyd. Naukowe 

UKSW, Warszawa 2017. 
519 Por. M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, dz. cyt., s. 

186. 
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aktualnie zastąpiona tzw. koncepcją postmodernistyczną. Można to było dostrzec, 

podejmując się analizy sfery aksjologicznej jednych z dwóch najważniejszych 

dokumentów prawnych UE, czyli Karty Praw Podstawowych z 2000 roku oraz Traktatu 

o Unii Europejskiej z 2007 roku.  

W Karcie Praw Podstawowych UE termin „godność” pojawia się aż w pięciu 

miejscach520, aczkolwiek to w treści art. 1 tejże Karty unijny prawodawca wskazał, że 

godność człowieka jest „nienaruszalna”, dodając jednocześnie, że musi być ona 

„szanowana i chroniona”521. Przyglądając się sformułowaniom zawartym w art. 1 KPP, 

należy zauważyć, że zabrakło w tym miejscu nie tylko uznania przyrodzoności godności, 

ale również potraktowania jej jako źródła wszystkich praw człowieka, co uczyniono we 

współczesnym międzynarodowym prawie dotyczącym ochrony praw człowieka522. Co 

więcej, w Traktacie o Unii Europejskiej godność w ogóle nie pojawia się wśród wartości 

wymienionych w preambule. Możemy ją dopiero odnaleźć w dość obszernym i wysoce 

nieprzemyślanym katalogu wartości zamieszczonym w treści art. 2 TUE. Mając to na 

uwadze, należałoby bowiem zastanowić się nad następującym pytaniem: z jakimi 

wartościami identyfikuje się Unia Europejska?  

Z formalnego punktu widzenia największe znaczenie ma właśnie artykuł 2 TUE, 

w którym czytamy, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby 

ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania 

praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”523. Analizując treść art. 2 

TUE należy zauważyć, że godność osoby ludzkiej nie stanowi centralnego punktu w 

układzie wymienionych tam wartości; stąd też trudno dopatrzeć się nawiązania w tym 

artykule do uniwersalnej koncepcji pojmowania godności524. Jak podkreśla Marek 

Piechowiak, prawo Unii Europejskiej odchodzi w ten sposób od koncepcji pojmowania 

godności wyznaczonej ochroną praw człowieka na poziomie uniwersalnym, dlatego 

można śmiało skonstatować, że Unia Europejska dokonuje modyfikacji pojmowania 

 
520 Por. M. Piechowiak, Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja 

uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka?, „Themis Polska Nowa” 2012, nr 2(1), s. 

136. 
521 Zob. Karta Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 396. 
522 Por. M. Piechowiak, Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja 

uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka?, dz. cyt., s. 139. 
523 Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 19. 
524 Por. M. Piechowiak, Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja 

uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka?, dz. cyt., s. 144. 
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aksjologii praw człowieka525. Zabieg ten wydaje się być celowym i świadomym 

działaniem tej organizacji międzynarodowej. 

Z pewnością jedną z płaszczyzn ożywionego sporu wewnątrz UE jest szeroko 

dyskutowana kwestia płciowości, która nie wchodzi w zakres zagadnień podlegających 

pod kompetencje przyznane UE przez państwa członkowskie526. Z tego właśnie powodu 

polityka płciowości zaczęła być regulowana za pomocą prawa unijnego dotyczącego 

zwalczania dyskryminacji. W 2008 roku w ramach projektu Horyzontalnej Dyrektywy 

Antydyskryminacyjnej Unia Europejska przyjęła nową antropologię, zgodnie z którą 

płciowość – łączącą się nierozerwalnie z kwestią naturalnego pociągu do osoby płci 

przeciwnej, tzn. kobiety do mężczyzny i mężczyzny do kobiety – zastąpiono niebinarną 

kategorią orientacji seksualnej, której wybór zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji 

jednostki. W myśl tej unijnej logiki nieograniczoności ludzka populacja nie dzieli się już 

wyłącznie na kobiety i mężczyzn, lecz na wiele innych, często niezidentyfikowanych 

podgrup527. Brak jakichkolwiek ograniczeń w tym obszarze dobrze ilustruje skrót 

LGBTIQIAO, który choć składa się aż z dziewięciu liter, to nie jest w stanie objąć swym 

zakresem wszystkich możliwych obecnie konfiguracji orientacji seksualnej. Zgodnie z 

przyjętą logiką przez UE naturalny pociąg seksualny do osoby danej płci stanowi 

wyłącznie za akt preferencji lub orientacji, a zatem pozbawiony jest swojego moralnego 

czy społecznego znaczenia528. 

W Unii Europejskiej redefinicji kategorii płciowości towarzyszy redefinicja 

uniwersalnego podejścia do kwestii małżeństwa i rodziny529. Otóż w świetle prawa 

międzynarodowego małżeństwo to związek pomiędzy jedną kobietą i jednym mężczyzną. 

W dodatku w świetle art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka został ujęty aspekt 

komplementarności płci, stanowiący „obiektywny warunek związku małżeńskiego”530. 

Analogiczną logikę antropologiczną, jak w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

 
525 Więcej na ten temat zob.: M. Piechowiak, Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – 

destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka?, dz. cyt., s. 145-146. 
526 Jednocześnie warto zauważyć, że ludzką płciowość zaczęto traktować w Unii Europejskiej w 

kategoriach kulturowych, a nie – jak czyniono to do niedawna – jedynie w kategoriach biologicznych. 
527 Por. M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, „Chrześcijaństwo-Świat-

Polityka” 2014-2015, nr 17/18, s. 27; P. Mazurkiewicz, Kryzys antropologiczny a unijna polityka, „Łódzkie 

Studia Teologiczne” 2017, nr 26, s. 80. 
528 Por. M. Gierycz, Unii Europejskiej (re)definicja małżeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne 

znaczenie w kontekście starzenia się Europy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, vol. 

22, no. 2, s. 75. 
529 Por. M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, dz. cyt., s. 

194. 
530 M. Gierycz, Unii Europejskiej (re)definicja małżeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne 

znaczenie w kontekście starzenia się Europy, dz. cyt., s. 74. 
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zaprezentowano w art. 12 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności, uchodzącej za jeden z najważniejszych osiągnięć Rady 

Europy. Niezależnie od tego, Unia Europejska zdecydowała się na przyjęcie nowej 

filozofii praw człowieka oraz instytucji małżeństwa i rodziny531. Potwierdzeniem na to 

są otwarte sformułowania definicji małżeństwa zawarte w art. 9 Karty Praw 

Podstawowych, w których unijny prawodawca świadomie usunął zwrot „mężczyzna i 

kobieta”, stąd też nie sposób dowiedzieć się z owej definicji, czym właściwie dla Unii 

Europejskiej jest małżeństwo czy rodzina. Karta odsyła w tym względzie czytelnika do 

ustawodawstw krajowych państw członkowskich UE, w których, jak zauważają ks. Piotr 

Mazurkiewicz i Michał Gierycz, panuje istny „pluralizm koncepcyjny i 

aksjologiczny”532. Na próżno byłoby również szukać jednoznacznej interpretacji definicji 

małżeństwa w Wyjaśnieniach do Karty, które – co warto podkreślić – zostały opracowane 

w celu zapewnienia poprawnej interpretacji przepisów Karty Praw Podstawowych UE533. 

Równie interesującą kwestią w ramach unijnej polityki moralności jest wpisanie 

aborcji do polityki humanitarnej UE, która jest bezpośrednio skierowana do państw 

trzecich. Warto przypomnieć w tym miejscu choćby głosowanie w Parlamencie 

Europejskim nad głośnym projektem rezolucji dotyczącym „Zdrowia i praw seksualnych 

i reprodukcyjnych” z 2013 roku534. Przedmiotem projektu rezolucji autorstwa Edite 

Estreli535 była nie tylko promocja aborcji jako „prawa człowieka”, ale także uzależnienie 

przyznania unijnych subwencji państwom trzecim od wyrażonej przez nich akceptacji dla 

zalegalizowania aborcji536. Rezolucja ta została aż dwukrotnie odrzucona przez 

Parlament Europejski pod wpływem ogromnego sprzeciwu obywateli UE, aczkolwiek 

było to związane, nie tyle z obroną życia w fazie prenatalnej – jak można by było 

przypuszczać – ale z naruszeniem przez UE zasady subsydiarności537. Niezależnie od 

tego wypada rzec, że zachętą do przyjęcia tego typu dokumentów politycznych na 

 
531 Por. M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, dz. cyt., s. 

194. 
532 Por. M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, dz. cyt., s. 28. 
533 Zob. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, Dz. Urz. UE C 303 z dnia 14 grudnia 2007 r., 

s. 17-35. 
534 Zob. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 

(2013/2040(INI)). 
535 Edite Estrela – portugalska polityk, posłanka do PE, członkini Partii Socjalistycznej. W latach 2004-

2007 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu 

Europejskiego. Zob. Parlament Europejski, Edite Estrela, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28310/EDITE_ESTRELA/history/6 [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
536 Zob. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie, 

(2013/2040(INI)). 
537 Por. P. Mazurkiewicz, Kryzys antropologiczny a unijna polityka, dz. cyt., s. 85. 
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poziomie unijnym może być brak wyraźnego sprecyzowania zakresu ochrony życia 

ludzkiego w Karcie Praw Podstawowych UE. 

Mając powyższe na uwadze, należy zastanowić się nad tym, czy w dziedzinie 

prawa i polityki unijnej rzeczywiście mamy do czynienia z zachowaniem przez UE 

zasady neutralności? Pytanie to jest ważne zarówno z punktu widzenia unijnej polityki 

moralności, jak i polityki wyznaniowej UE. Wydawać by się mogło, że Unia Europejska 

nie zakazuje i nie wchodzi w otwarty konflikt z rozwiązaniami przyjętymi przez państwa 

członkowskie UE. Jak zauważa ks. Piotr Mazurkiewicz, autorzy Karty Praw 

Podstawowych „starają się (…) znaleźć takie sformułowanie, które może być 

zaakceptowane przez rządy wszystkich Państw Członkowskich, gdyż nie zmusza ich do 

zmiany wewnętrznych regulacji prawnych w tych dziedzinach”538. Mimo to odpowiedź 

na zadane powyżej pytanie wydaje się być przecząca. Z treści Wyjaśnień dołączonych do 

KPP możemy na przykład wywnioskować, że art. 9 KPP w taki sposób „modernizuje” 

art. 12 EKPC, aby, ani nie zabraniać, ani nie nadawać statusu małżeństwa związkom osób 

tej samej płci539. W ten o to sposób Unia Europejska dopuszcza preferowaną przez 

środowiska homoseksualne odmienną interpretację związku małżeńskiego, w której 

próżno byłoby doszukiwać związku pomiędzy kobietą i mężczyzną. Można zatem 

zaryzykować stwierdzeniem, że Unia Europejska przyzwala na traktowanie skłonności 

homoseksualnej jako kategorii dobra wspólnego, podlegającego ochronie na poziomie 

unijnym, na co nie było i nadal nie ma jednomyślnej zgody państw członkowskich UE540. 

W tym kontekście redefinicja małżeństwa dokonana w Karcie Praw Podstawowych 

wydaje się być wysoce niezrozumiała, biorąc pod uwagę choćby fakt, iż związek 

małżeński to jeden z najważniejszych fundamentów życia społecznego.  

Nie trudno nie zauważyć jednocześnie, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia 

z tzw. „pluralizmem aksjologicznym”, w którego promocję dość mocno zaangażowane 

są instytucje unijne541. Działania podejmowane w tym zakresie przez urzędników 

unijnych dają bowiem zielone światło do forsowania coraz to nowszych i odważniejszych 

w treści rozwiązań antropologicznych na poziomie ponadnarodowym. „Aktualizacja” 

definicji małżeństwa i rodziny oznacza nolens volens postrzeganie ich przez europejskie 

 
538 Por. P. Mazurkiewicz, Wspólne wartości w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy [w:] P.  

Mazurkiewicza, S. Sowińskiego (red.), Religia – Tożsamość – Europa, Wrocław 2005, s. 222. 
539 Por. tamże. 
540 Por. M. Gierycz, Unii Europejskiej (re)definicja małżeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne 

znaczenie w kontekście starzenia się Europy, dz. cyt., s. 80.  
541 Por. M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, dz. cyt., s. 29. 
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elity polityczne w duchu otwartości na coraz to nowsze i bardziej zaskakujące 

rozwiązania, które nie znajdują odzwierciedlenia w judeo-chrześcijańskiej wizji 

człowieka542. Odrębną, ale równie istotną kwestią jest to, że przyjęta w Karcie Praw 

Podstawowych koncepcja małżeństwa i rodziny uniemożliwia właściwie sformułowanie 

przez Unię Europejską polityki rodzinnej (ang. family policy), tak ważnej przecież z 

perspektywy wciąż dramatycznej sytuacji demograficznej Starego Kontynentu.  

Istotną kwestią, na którą warto jeszcze zwrócić uwagę jest zmienność postaw 

normatywnych Unii Europejskiej; instytucje unijne nie zawsze bywają zgodne ze sobą w 

interpretacji określonych wartości. W dyskusjach toczonych na forum unijnym nierzadko 

możemy dostrzec różnice w interpretacji wartości, które pozwalają na wyodrębnienie 

dwóch rywalizujących ze sobą obozów. Pierwszy z nich reprezentuje poglądy lewicowo-

liberalne, drugi zaś poglądy konserwatywne. Podkreślenia wymaga również fakt, że 

europejskie elity polityczne zazwyczaj dążą do interpretacji wartości służącej przede 

wszystkim zwiększeniu legitymacji społecznej Unii Europejskiej. Oznacza to 

reinterpretację wartości w taki sposób, aby znajdowały one przychylność wśród jak 

największej grupy obywateli państw członkowskich UE. Uzasadnia to poniekąd 

stwierdzenie, że integracja europejska, stanowiąca jawne dzieło europejskich elit 

politycznych, wymaga od czasu do czasu społecznej legitymizacji przyjętych przez nich 

rozwiązań. Najczęściej chodzi jednak o legitymizację post factum podjętych już 

wcześniej decyzji543. 

Ustanowiona przez unijne elity polityczne interpretacja wartości zostaje uznana 

za wiążącą dla wszystkich państw członkowskich UE, mimo że nie zawsze każde z nich 

jest w stanie całkowicie utożsamić się z nią. Nie sposób nie zgodzić się przy tym z ks. 

Piotrem Mazurkiewiczem i Michałem Gieryczem, którzy stwierdzają, że w Unii 

Europejskiej mamy obecnie do czynienia z konfliktem dwóch antropologii. Zgodnie z 

pierwszą z nich, tzw. „antropologią ograniczoną”, człowiek to byt w swojej naturze 

niedoskonały i ograniczony. Zgodnie zaś z drugą, czyli tzw. „antropologią 

nieograniczoną”, człowiek jest moralnie i epistemicznie doskonały. Według badaczy 

dostrzeżenie tego sporu antropologicznego jest kluczowe dla zrozumienia obecnej 

polityki Unii Europejskiej, a w szczególności sporów z zakresu polityki moralności544. 

 
542 P. Mazurkiewicz, Kryzys antropologiczny a unijna polityka, dz. cyt., s. 81. 
543 Więcej na ten temat zob.: M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, dz. 

cyt., s. 25. 
544 Por. tamże, s. 16.  
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Problematyczna staje się jednak przyszłość konceptu wartości unijnych, zwłaszcza w 

kontekście unijnej akcesji Republiki Turcji czy państw Maghrebu, w których treść 

katalogu wartości jest zdecydowanie odmienna, od tego przyjętego na forum unijnym545.  

2.5. Wnioski 

Nie należy rozpatrywać polityki wyznaniowej Unii Europejskiej wyłącznie jako 

składowej unijnych polityk wewnętrznych czy polityki zewnętrznej UE, choć nie jest ona 

kształtowana całkowicie w oderwaniu od nich. Politykę konfesyjną UE trzeba traktować 

jako jedną z polityk prowadzonych na poziomie ponadnarodowym, która – choć nie 

została prawnie umocowana w prawie traktatowym – w praktyce funkcjonuje od wielu 

lat, ale z różnym poziomem intensywności.  

W polu zainteresowania polityki wyznaniowej UE znajdują się: 1) indywidualne 

przekonania religijne jednostki, 2) szeroki zakres działalności instytucjonalnych 

przedstawicieli wspólnot religijnych oraz 3) dziedzictwo religijne Europy. Regulacje tych 

kwestii możemy odnaleźć na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego UE. Poszukiwania 

komponentów polityki wyznaniowej UE należy rozszerzyć także na soft law, które jest 

charakterystyczne zwłaszcza dla polityki zewnętrznej UE. 

Warto jednocześnie zauważyć, że model ustrukturyzowania relacji pomiędzy 

Unią Europejską i religią wykazuje pewne cechy odmienne od modeli relacji na linii 

państwo-religia występujących w państwach członkowskich UE. Na przykład, na 

poziomie unijnym nie występuje explicite system finansowania wspólnot religijnych, 

gdyż kwestia ta w ogóle nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej. Kościoły i związki 

wyznaniowe mogą jedynie ubiegać się o fundusze unijne na tzw. cele ogólne. Innymi 

słowy, wspólnoty religijne mogą starać się o pozyskiwanie funduszy na konkretne 

projekty w ten sam sposób, jak każda inna grupa społeczna. Najczęściej są to bowiem 

pieniądze przyznawane im na działalność charytatywną lub renowację zabytków (np. 

kościołów czy szlaków pielgrzymkowych). 

Na poziomie ponadnarodowym nie znajdziemy również uregulowań prawnych 

dotyczących nauczania religii w szkolnictwie publicznym. Kwestia ta na mocy art. 6 

TFUE podlega kompetencjom państw członkowskich, aczkolwiek Unia Europejska może 

wspierać, koordynować lub uzupełniać działania państw w tym obszarze. Niemniej 

jednak, należy zwrócić uwagę, że wewnątrz UE funkcjonują tzw. szkoły europejskie, 

 
545 Por. P. Mazurkiewicz, Wspólne wartości w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, dz. cyt., 

s. 223.  
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które powstały już w 1953 roku z inicjatywy urzędników EWWiS przy wsparciu 

instytucji wspólnotowych546. W szkołach europejskich, przeznaczonych głównie dla 

dzieci pracowników instytucji UE, zapewnia się uczniom edukację religijną lub 

alternatywnie – edukację w zakresie etyki pozawyznaniowej, która stanowi integralną 

część programu nauczania547. Można zatem skonstatować, że nauczanie religijne 

występuje pośrednio na poziomie unijnym, aczkolwiek w znacznie ograniczonym 

zakresie niż ma to miejsce na poziomie krajowym. 

Przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej dokumentów prawnych i 

politycznych UE, jak uczyniono w niniejszym rozdziale, może stanowić 

niewystarczający dowód na to, że Unia Europejska prowadzi politykę wyznaniową sui 

generis. W związku z tym, w kolejnych częściach pracy doktorskiej dokonano 

szczegółowego badania treści wybranych dokumentów prawnych i politycznych Unii 

Europejskiej pod kątem występowania w nich bezpośrednich lub pośrednich odniesień 

do tematyki religijnej. Pozwoliło to Autorce pracy nie tylko na odtworzenie modelu 

polityki wyznaniowej UE, ale także na ukazanie jej specyficznego charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
546 Por. The European Schools. Brochure, eursc.eu, s. 7, https://www.eursc.eu/Documents/Brochure-

en.pdf#search=religion [dostęp: 15.07.2021 r.]. 
547 Por. tamże, s. 11. 
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Część II 

Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej kształtowana w sposób 

bezpośredni 
 

Rozdział 3. Konstytutywne elementy polityki wyznaniowej Unii Europejskiej 

Z badań przeprowadzonych w pierwszej części pracy jasno wynika, że wspólną 

cechą modeli ustrukturyzowania relacji pomiędzy państwem i religią występujących 

zarówno w państwach członkowskich, jak i na poziomie Unii Europejskiej jest to, że 

fundamentalne cechy tych modeli odnajdziemy przede wszystkim w aktach prawnych 

najwyższej rangi. W przypadku państw członkowskich UE są to akty konstytucyjne, 

natomiast w sytuacji, gdy mówimy o Unii Europejskiej, będą to obecnie obowiązujące 

traktaty (tj. TUE i TFUE) oraz Karta Praw Podstawowych UE. 

W związku z tym, w niniejszym rozdziale zwrócono uwagę na to, jak zasadnicze 

znaczenie dla kształtowania relacji pomiędzy Unią Europejską i religią ma prawo 

pierwotne UE. Prawo to w sposób bezpośredni reguluje kwestie związane: po pierwsze – 

z uznaniem dziedzictwa religijnego Europy przez Unię Europejską, po drugie – z ochroną 

wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym. Ponadto w 

poniższym rozdziale podjęto także próbę ukazania różnych płaszczyzn współpracy 

instytucji unijnych z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi, które zostały przewidziane w ramach dialogu 

ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. Wspomniane zagadnienia zostały 

zaprezentowane w ramach porządku chronologicznego w celu oddania właściwej 

dynamiki zmieniającego się podejścia Unii Europejskiej do spraw religijnych. 

3.1. Stosunek Unii Europejskiej do dziedzictwa religijnego Europy 

3.1.1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Niewątpliwie jednym z ważniejszych momentów w historii integracji europejskiej 

był rok 2000, w którym na szczycie w Nicei przedstawiciele rządów państw 

członkowskich Unii Europejskiej uroczyście podpisali Kartę Praw Podstawowych. 

Przyjęcie za pośrednictwem Karty jednoznacznego stanowiska Unii Europejskiej w 

sprawie źródeł wspólnego dziedzictwa Europy miało – jak okazało się później – 
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niebagatelny wpływ na proces budowania tożsamości europejskiej oraz kształtowania się 

unijnego systemu wartości548. 

Preambuła Karty Praw Podstawowych UE, w której odniesiono się explicite do 

wspólnego dziedzictwa Europy, stanowiła przedmiot ożywionych dyskusji i 

długotrwałych negocjacji prowadzonych przez członków Konwentu Europejskiego. W 

trakcie opracowywania treści preambuły Karty Praw Podstawowych podjęto próbę 

nakreślenia odpowiednich konturów dziedzictwa europejskiego oraz sformułowania 

katalogu nadrzędnych wartości europejskich, czyli tzw. norm aksjologicznych549. 

Największy jednak spór przy opracowywaniu tekstu KPP wywołała próba odwołania się 

w treści preambuły Karty do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Spór ten toczył się 

nie tylko pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich UE, ale także pomiędzy 

politykami reprezentującymi różne opcje polityczne (np. poglądy liberalnej lewicy, czy 

chrześcijańskiej demokracji)550. 

W wyniku długotrwałych negocjacji państwa członkowskie UE zdecydowały się 

na przyjęcie w preambule KPP formuły składającej się z trzech elementów treściowych, 

tj. „duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa”551. Zwolennicy takiego rozwiązania 

podkreślali, że bezpośrednie uznanie chrześcijaństwa za jeden z fundamentów 

dziedzictwa Europy oznaczałoby, że Unia Europejska promuje jedną, konkretną religię, 

co mogłoby stanowić zaprzeczenie proklamowanej przez UE neutralności religijno-

światopoglądowej552. Dodatkowym argumentem przeciw umieszczeniu w preambule 

KPP odniesień do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy była potrzeba poszanowania 

przez Unię Europejską wszystkich modeli relacji na linii państwo-religia, które występują 

na terenie państw członkowskich UE. Potwierdzeniem takiego sposobu myślenia jest 

postawa przyjęta przez ówczesnego premiera V Republiki Francuskiej, Lionela Jospina, 

który uzależnił wyrażenie zgody na przyjęcie Karty Praw Podstawowych UE od 

 
548 Por. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 

2013, s. 17. 
549 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 25; K. Cymerys, Aksjologia, idee i zasady ogólne Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

„Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 2011, nr 1, s. 390. 
550 Por. J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki, „Roczniki Nauk 

Prawnych” 2003, z. 1, s. 215. 
551 W preambule Karty Praw Podstawowych możemy przeczytać: „Świadoma swego duchowo-religijnego 

i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności 

osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. 

(…)”. Zob. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 395. 
552 Por. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, dz. cyt., s. 17. 



143 
 

wykreślenia w niej zwrotu o chrześcijańskim i religijnym dziedzictwie zjednoczonej 

Europy. Lionel Jospin, prezentując to stanowisko, odwoływał się przede wszystkim do 

potrzeby poszanowania przez UE francuskich założeń konstytucyjnych, które explicite 

wskazują na laicki charakter Republiki Francuskiej553. Dość przy tym wspomnieć, że 

stanowcza postawa Francuzów w tej kwestii groziła realnym zerwaniem dalszych prac 

nad przyjęciem KPP554. 

Podkreślenia wymaga również to, że ogromny wkład w wypracowanie 

kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestii zawartości preambuły 

KPP miał Roman Herzog, przewodniczący Konwentu Europejskiego555. Dzięki jego 

zdolnościom negocjacyjnym udało się doprowadzić do porozumienia z 

przedstawicielami Republiki Francuskiej, w wyniku którego francuska wersja Karty Praw 

Podstawowych odnosi się w preambule jedynie do dziedzictwa duchowego (fr. spirituel), 

pomijając tym samym wszelkie wzmianki o religijnym wymiarze dziedzictwa Europy556. 

Z kolei zaś w niemieckiej wersji preambuły Karty Praw Podstawowych odnajdziemy 

nawiązanie do dziedzictwa religijnego Europy (niem. geistig-religiösen). Było to ważne 

zwłaszcza dla Republiki Federalnej Niemiec, która silnie optowała za bezpośrednim 

odwołaniem w KPP do chrześcijaństwa557. Potwierdzeniem na to jest choćby postawa 

Ingo Friedrich’a, członka bawarskiej CSU, który zagroził, że opuści obrady Konwentu 

Europejskiego, jeśli fragment preambuły dotyczący dziedzictwa religijnego Europy 

zostanie całkowicie usunięty z treści Karty Praw Podstawowych558. Zważywszy na 

powyższe, można powiedzieć, że różne wersje językowe KPP UE, mające bowiem taką 

samą rangę prawną, prezentują zupełnie odmienne podejścia państw członkowskich UE 

do kwestii fundamentów dziedzictwa europejskiej559. 

 
553 Lionel Jospin – francuski polityk, członek Partii Socjalistycznej, który w latach 1997-2002 pełnił funkcję 

premiera Republiki Francuskiej. Por. M. Stępniak, Kościołowi w Europie napisz…, Wyd. Jedność, Kielce 

2004, s. 48. 
554 Por. J.A. Sobkowiak, Deklaracja moralności europejskiej w Karcie Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 17. 
555 Roman Herzog - niemiecki prawnik i polityk, działacz Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Por. J.A. 

Sobkowiak, Deklaracja moralności europejskiej w Karcie Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 17. 
556 Zob. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 

r., s. 393-407. 
557 Zob. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 

393-407. 
558 Ingo Friedrich – niemiecki polityk, który przez sześć kadencji był posłem do Parlamentu Europejskiego. 

Por. R. Wieruszewski, Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw 

człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2(58), s. 51. 
559 Por. M. Gierycz, Europejski spór o człowieka: Studium z antropologii politycznej, dz. cyt., s. 387-388. 



144 
 

Trzeba jednocześnie pamiętać, że w grę o fundamenty jedności europejskiej, a w 

zasadzie o jej chrześcijański wymiar, były zaangażowane także inne, pozapaństwowe 

podmioty. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Kościół Katolicki, który starał 

się aktywnie partycypować w procesie opracowywania projektu Karty Praw 

Podstawowych UE. W tym miejscu wypada przypomnieć zwłaszcza postać Jana Pawła 

II, który wielokrotnie apelował do członków Konwentu Europejskiego o uczciwość 

wobec historii, która wymagała od nich wpisania do preambuły KPP zarówno 

sformułowań odnoszących się do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, jak i klauzuli 

invocatio Dei560. Jan Paweł II był głęboko przekonany, że bez chrześcijaństwa nie jest 

możliwe to, aby w pełni zrozumieć tożsamość Starego Kontynentu561. Papieski apel do 

członków Konwentu Europejskiego należy odczytywać jako wyraz jego troski o 

pojmowanie Europy, nie tyle w kategoriach stricte ekonomicznych czy politycznych, ale 

przede wszystkich w kategoriach kulturowych i duchowych562. W przekonaniu Jana 

Pawła II Europa, podążająca wyłącznie w kierunku poszerzania i umacniania swojej 

jedności gospodarczo-politycznej, musi jednocześnie przeżywać głęboki kryzys 

wartości563. Widocznym przejawem tego kryzysu miało być właśnie podjęcie przez 

europejskie elity polityczne próby zerwania więzi kultury europejskiej z 

chrześcijaństwem, co mogło w rezultacie prowadzić do „utraty pamięci i dziedzictwa 

chrześcijańskiego”564.  

Mając na uwadze stanowisko Jana Pawła II w kwestii chrześcijańskiego 

dziedzictwa Europy565, nie powinien dziwić fakt, że jego opinia na temat ostatecznej 

 
560 Por. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, dz. cyt., s. 17. 
561 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum przedsynodalnego, 31 października 1991 

r., Rzym [w:] Jan Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie, Wyd. Biały Kruk, Kraków 2011, s. 163 i n. 
562 Por. R. Sobański, O Karcie Praw Podstawowych UE, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2008, nr 3(7), 

s. 7. 
563 Por. D. Adamczyk, Jedność europejska w perspektywie chrześcijańskiej tożsamości na podstawie 

nauczania Jana Pawła II, „Niepodległość i Pamięć” 2018, t. 25, nr 4, s. 267. 
564 Por. Jan Paweł II, Fragmenty Adhortacji a „Ecclesia in Europa” (rozdział I.V.VI.), „Studia nad 

Rodziną” 2003, nr 7/2(13), s. 30. 
565 Ojciec Święty Jan Paweł II już znacznie wcześniej dostrzegał dwie antagonistyczne postawy polityków 

europejskich wobec określenia „chrześcijańskie korzenie Europy”. W 1988 roku w przemówieniu 

skierowanym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu skonstatował, że „Według pewnych opinii, 

swobody obywatelskie i polityczne, wywalczone niegdyś w drodze obalenia starego porządku, opartego na 

wierze religijnej, także i dziś wiążą się nieodłącznie z marginalizacją, to znaczy zwalczaniem religii, w 

której chętnie widzi się system alienacji. Z kolei według dokładnie przeciwnej opinii części wierzących, 

życie zgodne z wiarą może stać się możliwe jedynie przez powrót do owego starego porządku, często 

zresztą idealizowanego. Te dwie antagonistyczne postawy nie oferują rozwiązań zgodnych z orędziem 

chrześcijańskim i z geniuszem Europy. Tam bowiem, gdzie panują swobody obywatelskie i gdzie 

zagwarantowana jest wolność religijna, wiara może jedynie zyskać na żywotności podejmując wyzwanie 

niewiary, ateizm zaś może rozpoznać swe ograniczenia tylko w zestawieniu z wyzwaniem wiary”. Papież, 

wypowiadając powyższe słowa, próbował pokazać, że fragmentaryczne myślenie o Europie jest istotnym 
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wersji tekstu Karty Praw Podstawowej była wyjątkowo krytyczna. Dla Jana Pawła II brak 

bezpośredniego odwołania do chrześcijaństwa w preambule KPP było momentem nie 

tylko porażki dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, ale również i jego osobistego 

rozczarowania566. Ze swoim niezadowoleniem nie kryła się również Komisja Konferencji 

Biskupów Unii Europejskiej567. Zdaniem ks. Piotra Mazurkiewicza, Kościół Katolicki w 

niektórych kwestiach opracowywania tekstu Karty Praw Podstawowych osiągnął jednak 

spore sukcesy, aczkolwiek przegrał walkę o chrześcijańskie fundamenty Europy568.  

Należy poczynić jeszcze jedną istotną uwagę. Jeśli włączenie do Karty Praw 

Podstawowych odwołania do chrześcijaństwa wymaga usprawiedliwienia i prowadzenia 

wielu zabiegów dyplomatycznych przez jego zwolenników, to realne wydaje się być 

stwierdzenie, że już na wstępie europejskie elity polityczne założyły stricte świecki 

charakter Unii Europejskiej. Potwierdza to także fakt, że na początkowym etapie 

prowadzonych dyskusji na temat tekstu KPP UE nie została zachowana odpowiednia 

równowaga pomiędzy świeckimi i religijnymi poglądami Europejczyków569. Nie ulega 

również wątpliwości, że preambuła Karty Praw Podstawowych, podobnie zresztą, jak 

późniejsza preambuła Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy została 

sformułowana przez członków Konwentu Europejskiego w sposób świadomy i 

przemyślany570. Oznacza to, że preambuła KPP celowo została pozbawiona wszelkich 

odniesień do chrześcijaństwa, które – o czym wówczas próbowano skutecznie zapomnieć 

– ma istotne znaczenie dla Europy nie tylko jako religia, ale również jako doktryna 

 
zagrożeniem dla jej pomyślności. Zob. Przemówienie Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim w 

Strasburgu, 11 października 1988 r., https://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/en/speeches/1988/october/documents/hf_jp-ii_spe_19881011_european-parliament.html [dostęp: 

10.02.2020 r.]. 
566 Por. E. Guerriero, M. Impagliazzo, Najnowsza historia Kościoła: Katolicy i Kościoły chrześcijańskie w 

czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), Wyd. M, Kraków 2006, s. 58. 
567 COMECE było także rozczarowane brakiem docenienia przez członków Konwentu roli rodziny jako 

podstawowej jednostki społeczeństwa. Zob. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, 

Observations of the COMECE Secretariat on the draft Charter of Fundamental Rights of the European 

Union, Brussels, 18 października 2000 r., 

http://www.comece.eu/dl/tOsNJKJOMLNJqx4KJK/20001017PUBJUS_EN.pdf [dostęp: 12.02.2019 r.]. 
568 Kościół katolicki odniósł sukces w kwestii zawarcia w KPP gwarancji praw osób niepełnosprawnych 

oraz osób w podeszłym wieku. W KPP uwzględniono również zasadę solidarności międzypokoleniowej, 

na której zależało Kościołowi katolickiemu. Porażkę poniesiono natomiast w kwestii ochrony życia 

ludzkiego oraz ujęcia w KPP definicji małżeństwa, rozumianego jako związek występujący pomiędzy 

kobietą i mężczyzną. Por. M. Przeciszewski, Ks. Mazurkiewicz o Traktacie Reformującym UE (wywiad), 

ekai.pl, 14 grudnia 2007 r., https://ekai.pl/ks-mazurkiewicz-o-traktacie-reformujacym-ue/ [dostęp: 

12.02.2019 r.]. 
569 Taką argumentację przedstawił Joseph Weiler w: J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny 

imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., s. 27. 
570 Por. K. Cymerys, Aksjologia, idee i zasady ogólne Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 390. 
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moralna. Co ciekawe, w odbywających się dyskusjach nad kształtem preambuły Karty, a 

zwłaszcza na temat tożsamości europejskiej, słowo „chrześcijaństwo” zaczęło uchodzić 

niemal za temat tabu, który implikował tylko niepotrzebne konflikty wewnątrz UE571. 

Przywołane powyżej argumenty za nieuwzględnieniem bezpośredniego 

odwołania do chrześcijaństwa w preambule KPP wydają się być bezzasadne z dwóch 

powodów. Po pierwsze, odwołanie się jedynie do dziedzictwa religijnego, czyni tę 

formułę ahistoryczną, gdyż nie uwzględnia ona istotnej roli, jaką chrześcijaństwo 

odegrało w procesie rozwoju cywilizacji europejskiej572. Po drugie, członkowie 

Konwentu Europejskiego w sytuacji „wyparcia” postawili również genezę powstania 

samej Wspólnoty Europejskiej. Pomysł jej narodzin pojawił się przecież wśród polityków 

chrześcijańskich, takich jak: Robert Schuman czy Alcide de Gasperi573. Odwołanie się do 

chrześcijaństwa w Karcie Praw Podstawowych stanowiłoby nic innego, jak tylko 

bezpośrednie przywołanie wydarzeń historycznych, wspólnych dla całej społeczności 

europejskiej574. 

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że preambuła Karty Praw 

Podstawowych posiada dość ograniczone znaczenie prawne. Użycie słowa „Świadoma” 

w tekście preambuły KPP oznacza, że Unia Europejska przyjmuje do wiadomości jedynie 

to, z jakich elementów składowych jest zbudowane wspólne dziedzictwo Europy575. W 

tym miejscu warto byłoby również zwrócić uwagę na sam charakter prawny Karty Praw 

Podstawowej. Otóż w wersji nicejskiej KPP stanowiła jedynie deklarację 

międzyinstytucjonalną o charakterze politycznym; nie posiadała ona wówczas mocy 

prawnie wiążącej576. Z czasem zaczęły pojawiać się jednak koncepcje zwiększenia 

znaczenia Karty, m.in. poprzez nadanie jej waloru stricte prawnego577. Udało się to 

 
571 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 20. 
572 Por. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, dz. cyt., s. 17 
573 Robert Schuman to francuski polityk uznawany za jednego z ojców-założycieli Unii Europejskiej, który 

miał ogromny wpływ na kształt powojennej Europy. Z kolei Alcide de Gasperi to włoski polityk, który 

podobnie, jak R. Schuman, jest uznawany za współtwórcę Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Por. 

Centrum Informacji Europejskiej, Unia Europejska. Informator o Kościołach, dz. cyt., s. 4, 6. 
574 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 20. 
575 Por. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, dz. cyt., s. 18. 
576 Kartę Praw Podstawowych nazywano także „deklaracją moralności europejskiej”. Zob. M. Muszyński, 

Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, 

„Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1, s. 56. 
577 Przy przygotowywaniu projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy podjęto decyzję o 

włączeniu Karty Praw Podstawowych do drugiej części nowego traktatu. Odrzucenie TK w referendum 

francuskim i holenderskim spowodowało, że plany nadania Karcie mocy prawnie wiążącej okazały się być 
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uczynić dopiero w 2007 roku, czyli w momencie uroczystego podpisania Traktatu z 

Lizbony przez państwa członkowskie UE. Od tego momentu Karta Praw Podstawowych 

jest zaliczana do katalogu aktów prawnych UE. Trzeba jednocześnie dodać, że KPP w 

wersji lizbońskiej powiela w zasadzie rozwiązania przyjęte prawie dekadę wcześniej 

przez europejskie elity polityczne. Wydaje się zatem, że ma ona charakter jednoznacznie 

rozstrzygający w kwestii fundamentów jedności europejskiej, w których ewidentnie 

zabrakło miejsca dla chrześcijaństwa.  

3.1.2. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 

Jednym z rudymentarnych motywów rozpoczęcia prac przygotowawczych nad 

projektem Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy578 była logika integracji 

europejskiej zapoczątkowana we wczesnych latach 50. XX wieku, która zakładała 

dążenie do coraz ściślejszej współpracy między państwami Starego Kontynentu. Trzeba 

jednak zauważyć, że Europa nowego tysiąclecia różniła się znacznie od Europy sprzed 

50 lat ze względu na zachodzące w niej zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze, 

polityczne, etc. Postanowiono zatem odejść od wspólnotowego porządku prawnego 

opartego na wielu traktatach (tj. założycielskich i reformujących) na rzecz jednego aktu 

prawnego, przybierającego postać konstytucji unijnej. W literaturze przedmiotu proces 

ten czasami określa się mianem „przeskoku jakościowego”. Zdano sobie wówczas 

sprawę, że „przeskoku jakościowego” nie dokona się jedynie za pomocą zmian 

instytucjonalnych UE, ale za pośrednictwem precyzyjnego dookreślenia zarówno 

kulturowych, jak i aksjologicznych fundamentów, na których opiera Unia Europejska579. 

Rozpoczęto więc poszukiwania symbolicznej płaszczyzny, która umożliwiłaby 

wyrażenie idei zjednoczenia Europy. Taką płaszczyzną okazało się być właśnie wspólne 

dziedzictwo Europy. 

W dyskusjach nad kształtem Traktatu Konstytucyjnego, podobnie zresztą jak w 

przypadku Karty Praw Podstawowych, ze szczególnie silnym natężeniem pojawiła się 

kwestia „chrześcijańskich korzeni Europy”. Stała się ona przedmiotem niemalże „bitwy 

politycznej” pomiędzy państwami członkowskimi UE, gdyż Traktat Konstytucyjny nie 

okazał się w rzeczywistości wyrazem tego, czym była, ale czym chciałaby być wspólnota 

 
fiaskiem. Pomysł ten powraca ponownie w pracach przygotowawczych nad treścią Traktatu z Lizbony. 

Por. M. Piechowiak, Karta Praw Podstawowych a tradycyjne wartości [w:] M. Gierycz, J. Grosfeld, 

Zmagania początku tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2012, s. 199. 
578 Dalej także jako: Traktat Konstytucyjny lub Konstytucja dla Europy. 
579 Por. M. Przeciszewski, Ks. Mazurkiewicz o Traktacie Reformującym UE (wywiad), ekai.pl, 14 grudnia 

2007 r., https://ekai.pl/ks-mazurkiewicz-o-traktacie-reformujacym-ue/ [dostęp: 12.02.2019 r.]. 
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europejska580. Debata na temat roli chrześcijaństwa w procesie rozwoju integracji 

europejskiej, która miała miejsce w czasie prac przygotowawczych Konstytucji dla 

Europy, przypominała w zasadzie poprzednie debaty europejskie, aczkolwiek odbywała 

się ona z nieco większą intensywnością. Stąd też wydaje się ona interesująca 

przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, zainicjowanie takiej debaty może 

świadczyć o tym, że chrześcijaństwo nadal zajmuje istotne miejsce w dyskusjach na temat 

„europejskości” i zakreślania jej granic. Po drugie, debata ta pokazuje, że chrześcijaństwo 

wbrew niektórym nieprzychylnym głosom, wciąż posiada znaczenie dla procesu 

integracji europejskiej. Po trzecie, podmioty religijne, które optowały za uznaniem 

chrześcijaństwa jako ważnego komponentu tożsamości europejskiej, ugruntowały swoją 

pozycję na tyle, aby zostać uznanym za ważnych interlokutorów w przestrzeni politycznej 

UE581. Po czwarte, pozycja podmiotów religijnych nie okazała się być jednak na tyle 

silna, aby podmioty te mogły osiągnąć sukces w kwestiach ich interesujących. 

Jak zauważają Jerzy Kowalski i Zenon Ślusarczyk preambuły formułowane w 

poprzednich traktatach WE/UE miały charakter stricte formalny. Stąd też w preambule 

Konstytucji dla Europy próbowano wprowadzić nowe rozwiązania. Preambuła ta miała 

posiadać nie tylko uroczysty i podniosły charakter, ale także wkraczać w zakres tzw. sfery 

ideologicznej. By móc to osiągnąć, zdecydowano się odwołać do systemu 

aksjologicznego UE, co okazało się być przyczynkiem do niezwykle trudnych i 

długotrwałych dyskusji na temat kształtu i zawartości merytorycznej preambuły 

konstytucyjnej582.  

Konwent pod przewodnictwem Valery’ego Giscarda d’Estaing’a zaproponował 

tekst preambuły Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w którym miało 

znaleźć się wyłącznie odniesienie do dziedzictwa greckiego, rzymskiego i 

oświeceniowego583. Francuski polityk zakwestionował jakąkolwiek potrzebę 

bezpośredniego odwołania się do chrześcijaństwa, uzasadniając to przekonaniem, że 

współcześni Europejczycy żyją w ramach świeckiego systemu politycznego. Nie da się 

 
580 Por. G. Andreescu, References to God and the Christian Tradition in the Treaty Establishing a 

Constitution for Europe: An Examination of the Background, “Journal for the Study of Religions and 

Ideologies” 2009, vol. 8(24), s. 8. 
581 Por. P. Schlesinger, F.  Foret, Political Roof and Sacred Canopy? Religion and the EU Constitution, 

“European Journal of Social Theory” 2006, vol. 9, iss. 1, s. 3. 
582 Por. J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki 

instytucjonalno-prawnej, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa-Poznań 2006, s. 230. 
583 M. Barański, Laickość francuska – wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 26. 
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zatem nie zauważyć, że członkowie Konwentu wraz z jego przewodniczącym świadomie 

pominęli dwa tysiące lat chrześcijaństwa, uznając w zasadzie, że religia ta nie ma obecnie 

żadnego znaczenia dla sfery politycznej. Takie podejście europejskich elit politycznych 

do kwestii dziedzictwa chrześcijańskiego Europy wywołało wiele protestów nie tylko ze 

strony kościołów, czy chadeckich i konserwatywnych polityków, ale także wśród 

niektórych przedstawicieli państw członkowskich UE. Co prawda, późniejsza propozycja 

preambuły Konstytucji dla Europy zawierała wprawdzie odwołanie się do tradycji 

humanistycznej i religijnej, ale pomysł ten nie był jednak w stanie w pełni 

usatysfakcjonować zwolenników zawarcia w niej explicite wzmianki o wartościach 

chrześcijańskich. Ponadto warto podkreślić, że debata na temat wprowadzenia lub 

odrzucenia chrześcijańskiej tradycji Europy została rozszerzona na dyskusję akademicką. 

Jak słusznie zauważył Joseph Weiler „wpływ chrześcijaństwa na kulturę europejską jest 

wprost przygniatający”, dodając przy tym, że „nie da się usunąć chrześcijaństwa z historii 

Europy ani starożytnej, ani współczesnej”584. 

Za umieszczeniem w Traktacie Konstytucyjnym odniesienia do chrześcijańskiego 

dziedzictwa Europy opowiadały się także niektóre państwa członkowskie UE, takie jak: 

Republika Portugalska, Królestwo Hiszpanii, Irlandia, Republika Włoska czy Republika 

Litewska585. W Rzeczpospolitej Polskiej również istniała wśród polityków dość 

powszechna zgoda, co do konieczności zawarcia w preambule Konstytucji dla Europy 

zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy. Można to było zaobserwować w toku 

odbywającego się procesu negocjacyjnego w sprawie projektu Traktatu. W 

przedstawionym w dniu 26 października 2004 roku przez polskie ministerstwo spraw 

zagranicznych „Uzasadnieniu wniosku o udzieleniu zgody na podpisanie Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, przybliżono Radzie Ministrów starania RP o 

zawarcie w preambule Traktatu odniesień do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. W 

dokumencie tym podkreślono m.in. to, że w trakcie sesji ministerialnych, odbywających 

się w dniach 24 maja i 14 czerwca 2004 roku polski minister spraw zagranicznych 

zabiegał o przyjęcie w tej kwestii rozwiązania kompromisowego, za które uznał 

zastosowanie formuły zbliżonej do tej zawartej w preambule konstytucji RP z 1997 

 
584 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 20, 22. 
585 Por. F. Foret, Religion between Nation and Europe: The French and Belgian ‘No’ to the Christian 

Heritage of Europe, “West European Politics” 2010, vol. 33, iss. 4, s. 9. 
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roku586. Co więcej, polska delegacja podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w 

dniach 17-18 czerwca 2004 roku ponownie zgłosiła postulat przyjęcia formuły preambuły 

zbliżonej do tej polskiej587, której treść brzmi następująco: „świadomi, że to co nas łączy, 

to wspólne zobowiązanie wobec prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, które niektórzy 

z naszych obywateli wywodzą z wiary w Boga, inni zaś czerpią z odmiennych źródeł”588. 

Co ciekawe, postulat zgłoszony przez polską delegację spotkał się z aprobatą wielu 

niemieckich chadeków589.  

Wśród formułowanych postulatów o uznanie religijnej podstawy europejskości 

często pojawiały się te same argumenty, które przedstawiano podczas opracowywania 

preambuły Karty Praw Podstawowych UE. Na przykład, podkreślano, że chrześcijaństwo 

może stanowić istotny czynnik legitymizujący dla Unii Europejskiej590 ze względu 

chociażby na to, że Europa posiada tożsamość chrześcijańską, a populację europejską w 

większości nadal tworzą chrześcijanie591. Nie da się jednocześnie nie zauważyć, że 

liderzy religijni także próbowali wywierać presję na architektach Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy tak, aby nie zapominali oni o chrześcijańskich 

korzeniach Europy.  

Papież Jan Paweł II zdawał sobie sprawę ze złożoności kultury europejskiej, ale 

nigdy nie wątpił w to, iż ogromny wkład w jej rozwój miało właśnie chrześcijaństwo592. 

Będąc głęboko o tym przekonanym, Jan Paweł II uczynił z walki o chrześcijańskie 

dziedzictwo Europy niemal osobistą „krucjatę”, pragnąc w ten sposób przekonać do 

swoich racji europejskie elity polityczne, w tym także przewodniczącego Konwentu593. 

 
586 W preambule polskiej konstytucji z 1997 roku zastosowano zaś formułę „(…) my, Naród Polski - 

wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,  zarówno wierzący w Boga  będącego źródłem prawdy, 

sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z 

innych źródeł (…)”. Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 

78, poz. 483. 
587 Por. J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki 

instytucjonalno-prawnej, dz. cyt., s. 230-231. 
588 Tamże. 
589 Por. P. Mazurkiewicz, Wspólne wartości w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, dz. cyt., 

s. 218. 
590 Por. F. Foret, Religion a solution or a problem for the legitimisation of the European Union?, “Religion 

State and Society” 2009, vol. 37, iss. 1-2, s. 40. 
591 Por. S. Ferrari, The Secular and Sacred in Europe's Constitution, project-syndicate.org, 27 maja 2003 

r.,  https://www.project-syndicate.org/commentary/the-secular-and-sacred-in-europe-s-

constitution?barrier=accesspaylog, [dostęp: 12.02.2020 r.]. 
592 Por. Jan Paweł II, Fragmenty Adhortacji a „Ecclesia in Europa” (rozdział I.V.VI.), dz. cyt., s. 9. 
593 Por. B. Nelsen, European integration and the Catholic and Protestant Churches, “Annual Meeting 

Paper” American Political Science Association 2013, s. 14; J. Verstrataeten, Chrześcijańska nauka 

społeczna a Europa [w:] J. Sweeney, J.M.L. van Gerven, Chrześcijańśtwo a integracja europejska, Wyd. 

WAM, Kraków 1997, s. 336. 



151 
 

Prace nad tekstem Konstytucji dla Europy okazały się być zatem dobrą okazją do tego, 

aby sprawdzić, czy postulaty Jana Pawła II o uznanie wkładu chrześcijaństwa w kulturę 

Europy są w stanie uwrażliwić na tę kwestię członków Konwentu Europejskiego594. Co 

ciekawe, tożsame postulaty do tych papieskich były zgłaszane przez liderów religijnych 

innych kościołów i związków wyznaniowych595. Apele o uwzględnienie chrześcijaństwa 

w architekturze konstytucyjnej były wygłaszane również przez Komisję Konferencji 

Biskupów Unii Europejskiej, która żywo była zainteresowana tą kwestią, podobnie 

zresztą, jak i treścią preambuły Karty Praw Podstawowych596. W przekonaniu COMECE 

wspomnienie w preambule Konstytucji dla Europy o chrześcijaństwie stanowiłoby wyraz 

dopełnienia tego Traktatu, „dając konkretny wyraz temu, co wielu obywateli uznaje za 

źródło wartości, na których opiera się projekt europejski”597.  

Postulat o uznanie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy w Traktacie 

Konstytucyjnym był zgłaszany także przez eurodeputowanych należących do 

Europejskiej Partii Ludowej598, jednej z frakcji politycznej Parlamentu Europejskiego. 

Elizabeth Montford599, francuska, centroprawicowa posłanka do PE poszła nawet o krok 

dalej w aktywności na rzecz wpisania chrześcijaństwa do projektu Konstytucji dla Europy 

i w 2002 roku przygotowała petycję w tej sprawie600. Do końca lutego 2004 roku petycja 

zainicjowana przez Elizabeth Montford została podpisana przez 700 tys. osób, nie licząc 

w tym poparcia dla inicjatywy wyrażonego przez różne organizacje działające na terenie 

Unii Europejskiej. Osoby zaangażowane w tę inicjatywę były przekonane, że uda im się 

podnieść wśród członków Konwentu Europejskiego świadomość duchowego wymiaru 

 
594 Por. M. Delong, Stanowisko Papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej, „Polityka i 

Społeczeństwo” 2011, t. 8, s. 41. 
595 Por. D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 231. 
596 Zaangażowane były również inne organizacje chrześcijańskie, jak np.: Komisja Kościelna i Społeczna 

z Konferencji Kościołów Europejskich (CSC CEC), Caritas Europa, Stowarzyszenie Światowych 

Organizacji Rozwoju Związków Kościołów w Europie. Więcej na ten temat zob.: S.A. Mudrow, Christian 

Churches as special participants of European integration: the process of EU Treaties’ Reform, “Journal of 

Contemporary European Research” 2011, vol. 7, s. 374. 
597 Zob. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Renewed call for Christian reference in EU 

Constitution, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2007andbefore/article/7551.html 

[dostęp: 12.02.2020 r.]. 
598 Dalej także jako EPL. 
599 Elizabeth Montford to francuska prawnik i polityk. Była posłanką do Parlamentu Europejskiego w latach 

1999-2004. W latach 1999-2002 pracowała w Komisji Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań 

Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Zob. więcej na ten temat: Parlament Europejski, Elisabeth 

Montfort, https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4362/ELIZABETH_MONTFORT/history/5 [dostęp: 

12.02.2020 r.]. 
600 Por. H. Mahony, Petition for Christianity in the Constitution, euobserver.com, Bruksela 14 kwietnia 

2004 r., https://euobserver.com/institutional/15197 [dostęp: 6.02.2020 r.]. 
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konstrukcji europejskiej. Znamienne jest jednak to, że w mediach relacje o istnieniu 

inicjatywy podjętej przez Elizabeth Montford były stosunkowo niewielkie, stąd też 

uczestnicy debaty na temat Konstytucji dla Europy nie byli właściwie świadomi, że owa 

inicjatywa posiada stosunkowo duże poparcie społeczne601. Elizabeth Montford z EPL, 

aktywnie popierająca uwzględnienie chrześcijaństwa w preambule Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy, podkreśliła, że owa „inicjatywa wywodzi się z 

europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i łączy się z wnioskiem grupy [EPL], 

innych posłów do PE i parlamentarzystów krajowych z całej Europy”, dodając przy tym, 

że „skala mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego jest niezwykła, historyczna i godna 

uwagi”602. 

Wyraźny sprzeciw wobec zawarcia w preambule Konstytucji dla Europy 

odniesienia do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy prezentowały takie państwa 

członkowskie UE, jak: Republika Francuska, Królestwo Belgii, Królestwo Danii czy 

Królestwo Niderlandów. Państwa te silnie optowały za przyjęciem świeckiej orientacji 

Traktatu Konstytucyjnego. Trzeba jednocześnie odnotować, że Republika Francuska i 

Królestwo Belgii zdecydowały się nawet na wydanie wspólnego stanowiska w sprawie 

odmowy jakiegokolwiek odniesienia do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy w tekście 

Traktatu Konstytucyjnego. Wydaje się to być o tyle zaskakujące, że jak zauważa François 

Foret, oba te kraje reprezentują dwa różne modele relacji pomiędzy państwem i religią, 

które są zakotwiczone w odrębnych systemach społeczno-politycznych. Francuski 

system, zakładający laïcité, promuje w szczególności neutralność przestrzeni publicznej, 

natomiast belgijski system, zakłada pluralizm religijno-światopoglądowy603. Dodatkowo 

wypada wspomnieć, że Królestwo Belgii przyjęło w tym przypadku najbardziej 

agresywną postawę wobec uznania chrześcijańskiego dziedzictwa Europy w projekcie 

Konstytucji dla Europy. Państwo te postanowiło walczyć ze wszelkimi postulatami 

dotyczącymi zarówno uwzględnienia w preambule wzmianki o chrześcijaństwie, jak i 

formalizacji dialogu UE z kościołami i związkami wyznaniowymi604. Królestwo Belgii, 

 
601 Por. P. Schlesinger, F. Foret, Political Roof and Sacred Canopy? Religion and the EU Constitution, dz. 

cyt., s. 11. 
602 Por. H. Mahony, Petition for Christianity in the Constitution, euobserver.com, Bruksela 14 kwietnia 

2004 r., https://euobserver.com/institutional/15197 [dostęp: 6.02.2020 r.]. 
603 Por. F. Foret, Religion between Nation and Europe: The French and Belgian ‘No’ to the Christian 

Heritage of Europe, dz. cyt., s. 798.  
604 Premierem Królestwa Belgii był wówczas Guy Verhofstadt, który pełnił tę funkcję w latach 1999-2008. 

W 2009 roku został wybrany na eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego. Z Danielem Cohnem-

Benditem napisał książkę zatytułowaną “Dla Europy. Manifest postnarodowej rewolucji w Europie”.  
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podejmując działania w tym zakresie, częstokroć korzystało ze wsparcia innych państw 

europejskich, takich jak np. Republika Finlandii, posiadająca zorganizowane ruchy 

humanistyczne, Republiki Słowenii, mocno zsekularyzowanej, czy Wielkiej Brytanii, 

niechętnej wobec czegokolwiek przypominającego konstytucjonalizację traktatów. Co 

ważne, Republika Francuska w przeciwieństwie do Królestwa Belgii, wybrała nieco 

bardziej defensywną linię obrony laïcité, co było widoczne w postawie wyrażonej przez 

rząd francuski605. Znamienne jest jednak to, że francuscy przedstawiciele prawicy byli w 

tym przypadku nieco mniej aktywni w debacie wokół odniesień do chrześcijańskiego 

dziedzictwa Europy, niż miało to miejsce choćby podczas ratyfikacji Traktatu z 

Maastricht606. Niemniej jednak, podkreślenia wymaga fakt, iż oba wspomniane powyżej 

państwa mocno optowały przeciwko jakimkolwiek odniesieniom religijnym w Traktacie 

ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Niewątpliwie istotną rolę w walce o 

nieuwzględnienie wzmianki o chrześcijaństwie w preambule Traktatu odgrywały w tych 

państwach organizacje masońskie. Jak słusznie zauważa Jan Olbrycht, w krajach 

frankofońskich organizacje te czują się „strażnikami świeckości i świeckiego 

humanizmu”607. 

Należy poczynić jeszcze jedną istotną uwagę. Otóż opór wobec uznania 

chrześcijańskich korzeni Europy w preambule Traktatu Konstytucyjnego był także dość 

głęboko zakorzeniony we wrogości, która wyraźnie występuje pomiędzy prawicą a 

lewicą. Chrześcijaństwo, jak zauważa Joseph Weiler jest zazwyczaj kojarzone z prawicą, 

którą postrzega się jako odwiecznego rywala lewicy. Dlatego też środowisko lewicowe 

przeciwstawiało się wszelkim próbom odniesienia do chrześcijaństwa w projekcie 

Konstytucji dla Europy608. W konflikt ten zaangażowała się także prężnie działająca 

wewnątrz UE, Europejska Federacja Humanistyczna609, która uznała, że projekt 

Konstytucji dla Europy musi wykraczać poza stare podziały i unikać przywoływania 

dziedzictwa chrześcijańskiego, które wywołuje jedynie zbędne podziały pomiędzy 

ludźmi. W przekonaniu tejże Federacji odniesienie do chrześcijaństwa w Traktacie 

 
605 Por. F. Foret, Religion between Nation and Europe: The French and Belgian ‘No’ to the Christian 

Heritage of Europe, dz. cyt., s. 799. 
606 Por. tamże, s. 809.  
607 Olbrycht: Co robi chrześcijanin w UE, wywiad przeprowadzony przez Cezarego Michalskiego z Janem 

Olbrychtem, krytykapolityczna.pl, 21 czerwca 2013 r., https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/olbrycht-co-

robi-chrzescijanin-w-ue/ [dostęp: 11.07.2021 r.]. 
608 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 66. 
609 Dalej także jako: EFH. 
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Konstytucyjnym wykluczałoby tych Europejczyków, którzy nie identyfikują się z 

chrześcijaństwem610. Podobny pogląd przedstawił Silvio Ferrari, który uznał, że 

wzmianka o konkretnej religii (tj. chrześcijaństwie) byłaby w dużej mierze symboliczna, 

aczkolwiek symbole te niekiedy potrafią także dzielić i wykluczać. Zdaniem włoskiego 

badacza, uwzględniając chrześcijańskie dziedzictwo Europy w Traktacie ustanawiającym 

Konstytucję dla Europy, Unia Europejska mogłaby przyczynić się do poczucia 

wykluczenia u niektórych Europejczyków, np. w społeczności muzułmańskiej, która 

coraz liczniej zamieszkuje kraje europejskie611. Za odrzuceniem odniesienia do 

chrześcijaństwa w preambule Traktatu Konstytucyjnego optował również Sojusz 

Liberałów i Demokratów na rzecz Europy612, stanowiący wówczas trzecią największą 

frakcję polityczną w Parlamencie Europejskim. Członkowie Sojuszu promowali ideę Unii 

Europejskiej jako wspólnoty politycznej „nie opartej na religii lub wiarze, ale na 

wzajemnym szacunku dla wspólnej demokracji i podstawowych wartości”613. 

Ostatecznie Konwent opracowujący projekt Traktatu ustanawiającego 

Konstytucję dla Europy usunął z treści preambuły wszelkie sporne sformułowania 

dotyczące Boga i chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Odwołano się zatem jedynie do 

czerpania inspiracji z religijnego dziedzictwa Europy. Niewątpliwie zapis, który finalnie 

znalazł się w preambule Traktatu Konstytucyjnego stanowi kompromis pomiędzy dwoma 

politykami, tj.: Valery’m Giscard’em d’Estaing’em, przewodniczącym Konwentu i 

Jacques’em Chirac’em, ówczesnym prezydentem Republiki Francuskiej614. Warto w tym 

miejscu przytoczyć słowa przewodniczącego Konwentu Europejskiego, a zarazem 

współautora projektu Konstytucji dla Europy, za pomocą których stwierdził on, że: „Jako 

katolik zgadzałem się z Janem Pawłem II w sprawie chrześcijańskich korzeni Europy, ale 

jako katolik świeckiego państwa nie mogłem wpisać ich do unijnej konstytucji”615. Po 

treści tej wypowiedzi można śmiało powiedzieć, że Valery Giscard d’Estaing postrzegał 

wiarę katolicką jedynie w kategoriach swojej prywatnej sprawy, pozbawiając jej 

 
610 Zob. Europejska Federacja Humanistyczna, For the neutrality of the institutions of the European Union, 

28 stycznia 2002 r.; Europejska Federacja Humanistyczna, Statement on Europe’s secularism, Conclusions 

of the meeting "Secularism in Europe", 9 lutego 2002 r. 
611 Por. S. Ferrari, The Secular and Sacred in Europe's Constitution, dz. cyt., s. 5.  
612 Dalej także jako: ALDE. 
613 Por. G. Andreescu, References to God and the Christian Tradition in the Treaty Establishing a 

Constitution for Europe: An Examination of the Background, dz. cyt., s. 7. 
614 Por. P. Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka. Proces sekularyzacji a kryzys demokracji w 

Europie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017, s. 411. 
615 Francja: Giscard d'Estaing: prywatnie zgadzałem się z Janem Pawłem II, money.pl, 6 maja 2011 r., 

https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/francja;giscard;destaing;prywatnie;

zgadzalem;sie;z;janem;pawlem;ii,80,0,824144.html [dostęp: 12.06.2020 r.].  
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jakiegokolwiek znaczenia w przestrzeni publicznej Europy. Taka postawa francuskiego 

polityka dobrze wpisuje się w model państwa świeckiego, w którym zakłada się 

radykalny rozdział państwa i religii. Nie da się również nie zauważyć, że podobna 

sytuacja miała miejsce przy określaniu symboliki europejskiej. Otóż w procesie 

opracowywania projektu flagi Unii Europejskiej próbowano eliminować wszelkie 

projekty nawiązujące choćby w niewielkim stopniu do symboliki religijnej, zwłaszcza tej 

o chrześcijańskim rodowodzie. Potwierdzają to Jerzy Kowalczyk i Zenon Ślusarczyk, 

którzy zauważają, że europejskie elity polityczne odrzucały wszelkie projekty graficzne, 

przedstawiające różne formy krzyża, uznawanego za jeden z najważniejszych symboli 

wiary chrześcijańskiej616.  

Wracając jednak do treści preambuły Traktatu Konstytucyjnego, należy 

zauważyć, że w czasie walki o chrześcijańskie korzenia Europy można było usłyszeć 

także głosy broniące ostatecznej treści preambuły Traktatu. Podkreślano wówczas, że 

wprawdzie brakuje wyraźnych odniesień do wartości chrześcijańskich w preambule 

Konstytucji dla Europy, ale można ich doszukiwać się implicite w odwołaniach do 

uniwersalnych wartości, tj. przyrodzonej godności osoby ludzkiej, stanowiącej źródło 

praw i wolności jednostki617. 

 Dość jednocześnie wspomnieć, że chrześcijaństwo stało się elementem sporu 

bardziej politycznego niż kulturowego, który towarzyszył pracom nad Traktatem 

ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Wyrażenie „chrześcijańskie korzenie Europy” 

posiadało bowiem charakter postulatu ideowego i politycznego, który dotyczył dwóch 

przestrzeni czasowych, tj. przeszłości i przyszłości. Rezygnację z debaty nad 

chrześcijańskim wkładem w proces integracji europejskiej można postrzegać jako 

rezygnację europejskich elit politycznych: po pierwsze – z próby zmierzenia się z 

przeszłością Starego Kontynentu, po drugie – z próby skonfrontowania się z problemem 

złożonej, niekiedy również pełnej wewnętrznych sprzeczności, tożsamości 

europejskiej618. Jednak, gdy przyjrzymy się sporom wokół tego postulatu, które 

uwidoczniły się zwłaszcza w trakcie prac nad Konstytucją dla Europy zauważymy, że 

określenie „chrześcijańskie korzenie Europy” nie było argumentem w dyskusji na temat 

 
616 Por. J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki 

instytucjonalno-prawnej, dz. cyt., s. 230. 
617 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe [w:] E. Firlit (red.) Instytucje religijne w krajach Unii 

Europejskiej. Wybrane problemy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 29. 
618 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 11. 
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przeszłości, lecz przyszłości Europy, czyli kierunku w jakim powinna zmierzać polityka 

europejska. Stąd też świadome odrzucenie przez europejskie elity polityczne dziedzictwa 

chrześcijańskiego Europy wyraźnie wskazuje na to, że w Unii Europejskiej nie było i 

nadal nie ma miejsca dla Boga, a w rezultacie także i dla wartości chrześcijańskich. 

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy choć został podpisany w 

październiku 2004 roku przez dwadzieścia pięć państw członkowskich UE, to nie został 

on ratyfikowany z powodu odrzucenia go we francuskim i holenderskim referendum w 

maju i czerwcu 2005 roku. Brak ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego przez wszystkie 

państwa członkowskie UE pozostawił tym samym otwartą kwestię odniesienia się w 

prawie pierwotnym UE do chrześcijańskich korzeni Europy. Jak okazało się później, 

prace nad Traktatem z Lizbony stały się dobrą okazją do tego, aby wznowić 

kontynuowanie na forum unijnym ożywionej debaty na temat chrześcijańskich 

fundamentów jedności Starego Kontynentu. 

3.1.3. Traktat z Lizbony 

Liczne zapisy odrzuconego przez Francuzów i Holendrów Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy zostały przeniesione na grunt nowo 

zaprojektowanego Traktatu z Lizbony619. Na ogół owe zapisy traktatowe nie budziły 

większych wątpliwości poza, już wcześniej gorąco dyskutowanymi, kwestiami 

religijnymi i aksjologicznymi. Jak podkreśla Anastazja Gajda, szczególnie silne emocje 

wśród europejskich elit politycznych wzbudzał kształt preambuły, w której świadomie po 

raz kolejny pominięto odwołanie do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, by – jak 

przekonywano – móc w pełni utrzymać postawę neutralności religijno-światopoglądowej 

Unii Europejskiej620. W finalnej wersji Traktatu z Lizbony pojawiła się bowiem jedynie 

enigmatyczna wzmianka o dziedzictwie religijnym.  

Główne postanowienia Traktatu z Lizbony, które są bezpośrednio związane z 

religią pozostały praktycznie identyczne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego 

Konstytucję dla Europy. Wprowadzono do nich jedynie niewielkie „poprawki 

techniczne”. Na przykład, akapit o „dziedzictwie religijnym” został przeniesiony z 

pierwszego do drugiego motywu preambuły Traktatu. Na mocy TzL wprowadzono do 

preambuły Traktatu o Unii Europejskiej z 1992 roku motyw drugi, odnoszący się explicite 

 
619 Dalej także jako: TzL. 
620 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 30. 
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do aksjologicznych podstaw Unii Europejskiej. Zgodnie z jego brzmieniem państwa 

członkowskie UE „inspirowane kulturowym, religijnym i humanistycznym 

dziedzictwem Europy” zdecydowały się m.in. na kontynuowanie procesu „tworzenia 

coraz ściślejszego związku między narodami Europy”621. Należy jednocześnie zauważyć, 

że dziedzictwo religijne nie zostało tutaj wyraźnie wyeksponowane; wymieniono je 

jedynie w preambule TUE po dziedzictwie kulturowym, a przed dziedzictwem 

humanistycznym (czyli masońskim). W preambule TzL nie wyróżniono zatem żadnej, 

konkretnej religii czy wyznania. Wartości dziedzictwa religijnego zostały uznane po 

prostu za zgodne z wartościami Unii Europejskiej. 

Inspiracja jedynie religijnym, a nie chrześcijańskim dziedzictwem Europy okazała 

się być nie do zaakceptowania dla niektórych środowisk. Z ubolewaniem tę wiadomość 

przyjęła Stolica Apostolska, dla której Europa za pośrednictwem Traktatu z Lizbony 

ponownie wyrzekła się swojego chrześcijańskiego rodowodu. W przemówieniu 

adresowanym do członków Europejskiej Partii Ludowej w 2006 roku papież Benedykt 

XVI powiedział, że „doceniając swoje chrześcijańskie korzenie, Europa będzie w stanie 

nadać bezpieczny kierunek wyborom swoich obywateli i narodów, wzmocni ich 

świadomość przynależności do wspólnej cywilizacji oraz zaangażowanie wszystkich w 

podejmowanie wyzwań współczesności ze względu na lepszą przyszłość”, dodając przy 

tym, że docenia „uznanie przez Waszą Grupę chrześcijańskiego dziedzictwa Europy 

(…)”622. Rok później, tj. w 2007 roku Benedykt XVI podczas swojego przemówienia 

wygłoszonego w Wiedniu do korpusu dyplomatycznego podkreślił natomiast, że „«Dom 

europejski», jak chętnie nazywamy wspólnotę tego kontynentu, będzie dla wszystkich 

miejscem dobrym dla zamieszkania tylko wówczas, gdy będzie budowany na mocnym 

kulturalnym i moralnym fundamencie wspólnych wartości, jakie przekazały nam nasze 

dzieje i tradycje. Europa nie może i nie powinna wypierać się tych wartości. Stanowią 

one zaczyn naszej cywilizacji na drodze w trzecie tysiąclecie (…)”623. Niemniej jednak, 

 
621 Zob. Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 17. 
622 W angielskiej wersji brzmi to następująco „By valuing its Christian roots, Europe will be able to give a 

secure direction to the choices of its citizens and peoples, it will strengthen their awareness of belonging to 

a common civilization and it will nourish the commitment of all to address the challenges of the present for 

the sake of a better future. I therefore appreciate your Group’s recognition of Europe’s Christian heritage 

(…)”. Zob. Address of his holiness Benedict XVI to the members of the European People’s Party on the 

occasion of the study days on Europe, Hall of Blessing, 30 marca 2006 r., 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/march/documents/hf_ben-

xvi_spe_20060330_eu-parliamentarians.html [dostęp: 15.03.2020 r.]. 
623 Por. Address of his Holiness Benedict XVI to the Authorities and the diplomatic corps, Hofburg, Vienna, 

7 września 2007 r., https://www.vatican.va/content/benedict-
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uznanie chrześcijańskich fundamentów Europy w preambule TzL okazało się być zbyt 

trudne dla europejskich elit politycznych, gdyż jak słusznie dostrzegł papież Benedykt 

XVI, w Europie mamy obecnie do czynienia z silnie zakorzenioną kulturą, która nie tylko 

stoi w absolutnej sprzeczności z chrześcijaństwem, ale także systematycznie dąży do 

wykluczenia Boga z publicznej świadomości624.  

Trzeba jednocześnie podkreślić, że ożywioną dyskusję na temat uznania 

chrześcijaństwa za element dziedzictwa Europy w preambule TUE można było dostrzec 

także wśród wielu czołowych badaczy naukowych. Na przykład, zdaniem Gerharda 

Robbersa, europejskie elity polityczne powinny przyznać chrześcijaństwu odpowiednie 

miejsce w Unii Europejskiej, gdyż wzmocnienie kulturowych korzeni Europy nie byłoby 

możliwe bez odpowiedniego uwzględnienia właśnie tej religii625. Znacznie dalej w 

swoich przemyśleniach poszedł zaś Joseph Weiler uznając, iż usunięcie Boga i 

chrześcijaństwa z tekstu Karty Praw Podstawowych UE, następnie Konstytucji dla 

Europy, aż wreszcie Traktatu z Lizbony należy uznać za przejaw „chrystianofobii”626. 

Robert T. Ptaszek zauważył natomiast, że próbuje się coraz częściej podważać nie tylko 

kulturotwórczą rolę chrześcijaństwa, ale także fakt, że jest ono jednym z trzech solidnych 

fundamentów, na których opiera się dzisiejsza Europa627. W podobnym duchu wyraził to 

Samuel Huntington w swojej książce zatytułowanej „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt 

ładu światowego”, w której skonstatował, iż „zachodnie chrześcijaństwo, najpierw 

katolicyzm, następnie zaś katolicyzm i protestantyzm jest pod względem historycznym 

najważniejszą cechą cywilizacji zachodniej”628.  

Zdaniem ks. Piotra Mazurkiewicza Unia Europejska, tracąc wrażliwość na Boga, 

traci jednocześnie wrażliwość na człowieka i jego transcendentną godność, ponieważ 

sekularyzacja prowadzi do osłabienia pozycji człowieka w społeczeństwie629. Badacz ten 

 
xvi/en/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_hofburg-wien.html [dostęp: 

19.07.2021 r.]. 
624 Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Edycja Świętego Pawła 2005, s. 46-47. 
625 Por. G. Robbers, Wolność religijna i jej zakres przedmiotowy z uwzględnieniem sytuacji prawnej i 

praktyki prawnej w Unii Europejskiej oraz regulacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] J. 

Krukowski (red.) Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, 

Lublin 2003, s. 127 
626 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 63. 
627 Por. R.T. Ptaszek, Kościół katolicki wobec polityki wyznaniowej Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 41. 
628 Więcej na ten temat zob.: S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowego kształtu ładu światowego, 

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2018, s. 100. 
629 Por. P. Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka. Proces sekularyzacji a kryzys demokracji w 

Europie, dz. cyt., s. 418. 
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zadaje jednocześnie ważne pytanie, a mianowicie: „czy Europa, pozbawiona 

konstytutywnej dla niej relacji do chrześcijaństwa nie stanie się Europą bez Europy, 

Europą pustą, wydrążoną, cywilizacyjną, Kinder niespodzianką, oferującą nieprzydatne, 

plastikowe zabawki w miejsce niespełnionej obietnicy?”630. Niewątpliwie trudno jest w 

sposób klarowny udzielić odpowiedzi na to pytanie. Niemniej jednak, warto zauważyć, 

że od jakiegoś czasu rzeczywiście mamy do czynienia z wyraźnym nurtem w polityce 

europejskiej, który stawia sobie za cel systematyczne, aczkolwiek stopniowe odwrócenie 

procesu chrystianizacji Starego Kontynentu631. Właściwe w tym miejscu wydaje się być 

przywołanie soborowej frazy, do której wielokrotnie w swoich przemówieniach powracał 

Jan Paweł II, a która brzmi następująco: „Stworzenie (…) bez Stworzyciela znika”632. 

Zdaje się, że podobnego zdania jest także francuski filozof i teolog, Rémi Braque’a, dla 

którego, jeśli Europa odetnie się całkowicie od swoich chrześcijańskich korzeni to 

uschnie niczym „roślina, której nikt nie podlewa”633. 

3.2. Gwarancje wolności religijnej w wymiarze indywidualnym 

3.2.1. Traktaty WE/UE a prawo jednostki do wolności religijnej 

W traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich634 nie został sformułowany 

katalog praw i wolności jednostki, gdyż głównym przedmiotem ich regulacji były 

zagadnienia bezpośrednio związane ze sprawami gospodarczymi i administracyjnymi635. 

Stąd też nie dziwi fakt, że traktaty te gwarantowały jedynie takie prawa, które były 

bezpośrednio związane z realizacją celów stricte ekonomicznych Wspólnot 

Europejskich. Co więcej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości na początku swojej 

działalności jurysdykcyjnej636 także pozostawał daleki od wypowiadania się na tematy 

podpadające pod obszar związany z ochroną praw człowieka. Prawo do wolności 

religijnej pozostawało zatem poza zakresem prawa wspólnotowego i jednocześnie poza 

 
630 Por. tamże, s. 420. 
631 Więcej na ten temat zob.: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wyd. 

Znak, Kraków 2005, s. 111. 
632 Por. P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja 

współczesności [w:] P. Mazurkiewicz, Europa jako Kinder Niespodzianka, Ośrodek Myśli Politycznej, 

Kraków 2017, s. 445. 
633 Zob. Wywiad Agatona Kozińskiego z prof. Rémi  Braque’em dla „Polska The Times”, polskatimes.pl, 

23 grudnia 2018 r., https://polskatimes.pl/remi-brague-jesli-papiez-franciszek-dalej-bedzie-powtarzal-

glupoty-ktore-teraz-wypowiada-calkiem-straci-swoj-autorytet/ar/c1-13762461 [dostęp: 12.02.2020 r.]. 
634 W skład traktatów założycielskich WE wchodzą: Traktat paryski z 1951 roku o powołaniu EWWiS oraz 

dwa traktaty rzymskie z 1957 roku, powołujące dwie wspólnoty, tj. EWG i EWEA. 
635 Por. K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 5. 
636 Dalej także jako: ETS. 
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jurysdykcją sędziów luksemburskich. Przełom w tym zakresie nastąpił w latach 60. i 70. 

XX wieku, w których to ETS w ramach swojej działalności orzeczniczej potwierdził 

zasadę poszanowania praw podstawowych na poziomie wspólnotowym637. Sędziowie 

luksemburscy stwierdzili wówczas, że prawa podstawowe wynikają z zasad ogólnych 

prawa wspólnotowego, dlatego też należy uznać, że znajdują się one w obszarze 

wspólnotowej ochrony prawnej638. Zasady ogólne, na które powoływał się Trybunał 

zostały oparte na wspólnych tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich oraz 

traktatach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, w tym w 

szczególności na Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności639.  

Dopiero na przełomie lat 70 i 80. XX wieku pojawiają się pierwsze postulaty, aby 

na poziomie wspólnotowym przypisać prawom podstawowym podobne znaczenie do 

tego, które mają one na gruncie prawa konstytucyjnego państw członkowskich WE640. 

Zdano sobie wówczas sprawę, że mimo wieloletnich dyskusji na ten temat, wspólnotowa 

koncepcja praw człowieka wciąż wykazywała się brakiem wewnętrznej spójności. 

Wynikało to z kilku przyczyn. Po pierwsze, normy prawne w dziedzinie praw człowieka 

były rozproszone w wielu aktach prawnych Wspólnot Europejskich. Po drugie, normy te 

bardziej kojarzyły się z realizacją pierwotnie założonych celów Wspólnot niż miałoby to 

wynikać z potrzeby stworzenia odrębnego systemu ochrony praw człowieka641. Po 

trzecie, sądy krajowe nie zawsze były w stanie skutecznie czuwać nad ochroną praw 

podstawowych, a termin „prawa podstawowe” nie był jednolicie definiowany przez 

państwa członkowskie WE642. Dlatego już w Jednolitym Akcie Europejskim zwrócono 

szczególną uwagę na konieczność podjęcia próby zdefiniowania praw podstawowych. W 

rzeczywistości zdecydowano się to uczynić dopiero w Traktacie z Maastricht, w którym 

 
637 Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw 

człowieka, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2010, nr 4, s. 177-179. 
638 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 1969 roku w sprawie 29/69 Stauder przeciwko miastu Ulm, 

ECR 1969, s. 419. 
639 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 1970 roku w sprawie 11/70 Internationale Handelsgesellschaft 

mbH przeciwko Einfuhrund Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECR 1970, s. 1125. 
640 Por. M. Muszyński, Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i 

granice związania, dz. cyt., s. 55, 56; K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie 

traktatowym Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 5. 
641 Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw 

człowieka, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2010, nr 4, s. 181. 
642 W źródłach prawa Unii Europejskiej termin „prawa człowieka” występuje równolegle z terminem 

„prawa podstawowe”, stąd też stwierdza się, że oba terminy są tożsame. Termin „prawa podstawowe” 

dominuje przede wszystkim w orzecznictwie TS UE. Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych 

jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw człowieka, dz. cyt., s. 182.  
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potwierdzono znaczenie praw podstawowych dla Unii Europejskiej643. Należy również 

zauważyć, że niebagatelny wpływ na rozwój unijnego systemu ochrony praw 

podstawowych miała deklaracja polityczna z 1977 roku wydana przez Parlament 

Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską. W treści deklaracji zostało 

podkreślone znaczenie praw podstawowych dla WE, które zostały zawarte zarówno w 

EKPC, jak i w konstytucjach państw członkowskich644. Instytucje wspólnotowe w tej 

dwupunktowej deklaracji zobowiązały się do przestrzegania praw podstawowych w 

sytuacji, gdy będą one korzystały ze swoich kompetencji przyznanych im przez państwa 

członkowskie645.  

Bezpośrednie zaś odwołanie do prawa do wolności religijnej możemy odnaleźć w 

Deklaracji podstawowych praw i wolności z dnia 12 kwietnia 1989 roku, w której to w 

art. 4 stwierdzono, że „Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii”646. 

Owe zapewnienie zostało następnie rozszerzone w Deklaracji praw człowieka 

uchwalonej przez Parlament Europejski w dniu 20 czerwca 1991 roku647. Dokument ten 

podkreślił znaczenie gwarancji prawa do wolności religijnej dla poczucia godności i 

wartości człowieka648. Warto jednak pamiętać, że wymienione powyżej deklaracje 

wydane przez Parlament Europejski nie należą do źródeł prawa wspólnotowego, a zatem 

nie mają mocy prawnie obowiązującej. Oznacza to, że szczególne znaczenie dla ochrony 

praw człowieka, w tym także dla ochrony prawa do wolności religijnej mają przede 

wszystkim akty prawa pierwotnego UE. 

W Traktacie o Unii Europejskiej, podpisanym przez państwa członkowskie w 

miejscowości Maastricht w dniu 7 lutego 1992 roku, nie przedstawiono pełnego katalogu 

praw i wolności człowieka, lecz jedynie sformułowano stanowisko UE w zakresie 

poszanowania tych praw649. W treści art. 6 ust. 2 TUE (dawniej art. F) wskazano, że: 

 
643 Por. J.A. Sobkowiak, Deklaracja moralności europejskiej w Karcie Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 

158. 
644 Zob. Joint Declaration by the European Parliament, the Council and the Commission, Dz. U. UE C 103 

z dnia 27 kwietnia 1977 r., s. 1. 
645 Por. K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 5. 
646 Zob. Resolution adopting by the European Parliament, No C 120/51, 12 kwietnia 1989 r.. 
647 Zob. Parlament Europejski, Declaration on human rights, 

https://www.consilium.europa.eu/media/20528/1991_june_-_luxembourg__eng_.pdf [dostęp: 12.02.2021 

r.]. 
648 Por. K. Kącka, Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej, 

„Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, t. 34, s. 166. 
649 Por. K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 8. 



162 
 

„Unia szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, 

oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich, jako 

zasady ogólne prawa wspólnotowego”. Z treści cytowanego artykułu można bowiem 

wywnioskować, że Unia Europejska zapewnia poszanowanie praw podstawowych, w 

tym także prawa do wolności myśli, sumienia i religii650, które zostało zagwarantowane 

na mocy art. 9 EKPC. Można zatem powiedzieć, że art. 6 ust. 2 TUE stanowił solidną 

podstawę do rozpoczęcia procesu kształtowania się strukturalnego prawa wyznaniowego 

UE, którego jednym z najistotniejszych komponentów jest właśnie gwarancja prawa do 

wolności religijnej w wymiarze indywidualnym. Należy jednocześnie dostrzec, że prawo 

jednostki do wolności religijnej po raz pierwszy zostało uznane za prawo podstawowe w 

wyroku ETS w sprawie C-130/75 Vivien Prais przeciwko RUE z 1976 roku651. 

Odwołanie się w Traktacie z Maastricht do praw człowieka zawartych w EKPC, 

w tym także prawa do wolności myśli, sumienia i religii oznacza, że Unia Europejska 

podjęła się ochrony tego prawa w granicach nakreślonych przez postanowienia 

konwencyjne. Zauważyć przy tym wypada, że w latach 90. XX wieku na mocy art. 9 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności było 

zagwarantowane jedynie prawo do wolności religijnej w wymiarze indywidualnym, co 

zabezpieczało wyłącznie interesy religijne jednostek. Podobnie wyglądała sytuacja w 

orzecznictwie Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, w którym sędziowie świadomie pomijali kwestię wolności religijnej w 

wymiarze instytucjonalnym652. W przekonaniu ks. Krzysztofa Warchałowskiego oznacza 

 
650 Treść art. 9 EKPC brzmi następująco: „1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; 

prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie 

lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, 

nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. 2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może 

podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie 

demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, 

zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”. Zob. art.  9 Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, nr 61, 

poz. 284. 
651 Wyrok Trybunału z dnia 27 października 1976 roku w sprawie C-130/75 Vivien Prais przeciwko Radzie 

Wspólnot Europejskich, ECR 1976, s. 1589. 
652 Przez wiele lat ETPCz pozostawiał tę kwestię otwartą, wypowiadając się jedynie na temat wolności 

religijnej w wymiarze instytucjonalnym w sposób wysoce ogólnikowy. Przełom w tym zakresie nastąpił 

dopiero w ramach  wyroku wydanego w dniu 13 grudnia 2001 roku, w którym to sędziowie Trybunału 

wyprowadzili z treści art. 9 EKPCz wolność religijną w wymiarze instytucjonalnym. Wyrok ten dotyczyło 

rejestracji ortodoksyjnego Kościoła metropolitarnego Besarabii w Mołdawii. Zob. Wyrok ETPC z dnia 13 

grudnia 2001 roku w sprawie Metropilitian Church of Bessarabien and others przeciwko Moldova, skarga 

nr 45701/99. 
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to, że „kościoły i inne wspólnoty religijnej zostały zredukowane do sfery życia 

prywatnego i wyraźne zdeprecjonowane”653. 

Nadto trzeba nadmienić, że Unia Europejska (jak i uprzednio funkcjonujące 

Wspólnoty Europejskie) nie została wyposażona przez państwa członkowskie w ogólną 

kompetencję do stanowienia prawa w dziedzinie praw człowieka. Wskazywał już na to 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w opinii 2/94 wydanej w 1996 roku, w której 

skonstatował, że żaden przepis prawny Traktatu nie daje Wspólnocie upoważnienia do 

tworzenia przepisów i zawierania umów w zakresie ochrony praw człowieka654. Dlatego 

też sędziowie luksemburscy, aż do momentu przyjęcia Karty Praw Podstawowych przez 

państwa członkowskie UE, podejmowali próby opracowania unijnego katalogu praw 

człowieka, wykorzystując przy tym własne uprawnienia jurysdykcyjne. 

3.2.2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka 

Znaczenie wolności religijnej jako jednego z fundamentalnych praw człowieka 

wzrasta zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, co znajduje odzwierciedlenie w 

wielu dokumentach prawnomiędzynarodowych655. Oznacza to, że przed Kartą Praw 

Podstawowych UE w systemie prawa międzynarodowego obowiązywała już wcześniej 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ656 w 1948 roku oraz Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, 

przyjęty przez ZO ONZ w 1966 roku657. Z kolei na gruncie prawa europejskiego, moc 

prawnie wiążącą dla państw-sygnatariuszy posiada Europejska Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku, która do dzisiaj stoi na straży 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka658. Zważywszy na to, należy stwierdzić, 

 
653 K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 9-10. 
654 Zob. Opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 2/94 z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie 

przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

ECLI:EU:C:1996:140. 
655 Por. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 

współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, dz. cyt., s. 12. 
656 Dalej także jako: ZO ONZ. 
657 Powszechną Deklarację Praw Człowieka traktuje się jako fundamentalny, a zarazem ideowy dokument 

praw człowieka. EKPC ma bowiem bardziej wymiar praktyczny. Konwencja ta postrzegana jest zwykle 

jako narzędzie, które miało sprzyjać zapewnieniu skuteczności stosowania w Europie praw zawartych w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Por. M. Gierycz, Europejski spór o człowieka: Studium z 

antropologii politycznej, dz. cyt., s. 360. 
658 Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw 

człowieka, dz. cyt., s. 176. 
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że Karta Praw Podstawowych nie jest pierwszym dokumentem w Europie, który chroni 

prawa i wolności człowieka na poziomie ponadnarodowym. 

Inicjatywa utworzenia odrębnego, sui generis katalogu praw człowieka w Unii 

Europejskiej zrodziła się dopiero na spotkaniu Rady Europejskiej w Kolonii, które odbyło 

się w dniach 3 i 4 czerwca 1999 roku. Trzeba jednak podkreślić, że opracowanie nowego 

dokumentu, czyli Karty Praw Podstawowych UE nie miało na celu wprowadzenia 

nowych standardów w dziedzinie ochrony praw człowieka. Celem twórców tego 

dokumentu było jedynie przypomnienie, że Unię Europejską należy traktować nie tylko 

jako wspólnotę, prowadzącą wyłącznie działalność o charakterze gospodarczym, ale 

także jako wspólnotę wartości, stojącą na straży niezbywalnych i nienaruszalnych praw 

człowieka659. Inaczej rzecz ujmując, opracowanie Karty Praw Podstawowych wiązało się 

z chęcią wykreowania przez europejskie elity polityczne „odpowiedniego” wizerunku i 

tożsamości Unii Europejskiej. Potwierdzeniem na to jest fakt, iż przedsięwzięcia 

podejmowane dotychczas przez Unię Europejską (tudzież Wspólnoty Europejskie) były 

oparte w głównej mierze na budowie europejskiej strefy ekonomicznej, co mocno 

wpłynęło na wizerunek tej wspólnoty, jakoby bardziej interesowała się ona gospodarką 

niż człowiekiem660.  

Co ważne, pomysł opracowania przez Unię Europejską własnego dokumentu w 

zakresie ochrony praw człowieka był implikowany m.in. faktem odrzucenia przez 

sędziów luksemburskich idei przystąpienia Unii Europejskiej do EKPC661. Podjęcie 

decyzji o opracowaniu Karty Praw Podstawowych miało stanowić zatem panaceum na 

dwa wyzwania. Pierwsze z nich odnosiło się do słabości ówczesnego systemu ochrony 

praw człowieka w UE, który był oparty wyłącznie na aktach prawa wtórnego UE oraz 

orzecznictwie Trybunału luksemburskiego. Drugim wyzwaniem okazało się być 

zerwanie z dotychczasowym przekonaniem, że w dziedzinie praw człowieka wystarczą 

jedynie działania podejmowane w Europie przez inną organizację międzynarodową, tj. 

Radę Europy662. Niewątpliwie, także chęć poszerzenia w przyszłości Unii Europejskiej o 

nowe kraje Europy Środkowo-Wschodniej dała impuls do zmiany stanowiska 

 
659 Por. R. Sobański, O Karcie Praw Podstawowych UE, dz. cyt., s. 7. 
660 Por. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, dz. cyt., 

s. 26. 
661 Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw 

człowieka, dz. cyt., s. 183. 
662 Por. J. Menkes, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Europy, „Studia 

Europejskie” 2001, nr 2, s. 33-34. 



165 
 

europejskich elit politycznych w kwestii zwiększenia unijnego standardu ochrony praw 

człowieka663. Ponadto opracowanie Karty było związane z chęcią podjęcia się przez Unię 

Europejską próby kodyfikacji praw podstawowych, które stanowiły wówczas 

nieuporządkowany i spontaniczny zbiór, co wynikało z tego, że odniesienie do nich było 

widocznie głównie na gruncie jurysdykcji ETS664.  

Karta Praw Podstawowych stała się zatem jednym z najważniejszych 

dokumentów UE, stanowiących manifest praw podstawowych oraz wyraz wspólnych 

wolności i zasad państw członkowskich UE665. Trzeba jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, 

że Karta Praw Podstawowych nie tworzy dla UE nowej kompetencji w dziedzinie praw 

człowieka666. Unia Europejska za pomocą KPP deklaruje jedynie, że będzie przestrzegać 

i chronić praw człowieka667. Co więcej, Unia Europejska dookreśliła swój sposób 

rozumienia poszczególnych praw człowieka w tzw. Wyjaśnieniach do Karty Praw 

Podstawowych668. Dokument ten nie ma jednak mocy prawnie wiążącej, aczkolwiek 

stanowi cenne narzędzie interpretacyjne, mające na celu wyjaśnienie nierzadko zbyt 

ogólnikowo sformułowanych postanowień KPP. Ponadto Wyjaśnienia dołączone do KPP 

próbują konsolidować dwa porządki prawne –  EKPC i KPP –  w jedną spójną całość tak, 

aby móc zapewnić jak najbardziej efektywny system ochrony praw człowieka w Unii 

Europejskiej. 

3.2.3. Wolność myśli, sumienia i wyznania w świetle art. 10 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej 

Jedną z kluczowych wolności indywidualnych zagwarantowanych w Karcie Praw 

Podstawowych UE jest wolność myśli, sumienia i religii, która w przekonaniu Wojciecha 

Janygi stanowi pierwszą z wolności znajdujących się filozofii praw człowieka669. Stąd 

też w tytule II normatywnej części Karty Praw Podstawowych ujęto prawa i wolności 

 
663 Por. K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 18. 
664 Por. C. Mik, Czynniki religijny i etniczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej [w:], J. Krukowski (red.) 

Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 134 i 

n. 
665 Por. tamże, s. 134. 
666 Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw 

człowieka, dz. cyt., s. 184. 
667 Por. M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Wyd. Wolter Kluwers, Warszawa 

2009, s. 208.  
668 Zob. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, Dz. Urz. UE C 303 z dnia 14 grudnia 2007 r., 

s. 17-35. 
669 Szerzej na ten temat zob.: W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym 

w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, dz. cyt., s. 86 i n.  
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jednostek mające znaczenie religijne (zob. art. 10, 14, 21, 22 KPP)670. Niemniej jednak, 

bezpośrednio do wolności religijnej odnosi się art. 10 KPP, składający się z dwóch 

ustępów. Możemy w nich przeczytać, że:  

„1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje 

wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub 

wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez 

uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach. 

2. Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, 

zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa”671. 

W cytowanych artykule opis prawa do wolności religijnej wydaje się mieć 

podobną formułę stosowaną także w innych dokumentach prawnomiędzynarodowych. W 

ustępie 1 artykułu 10 KPP stwierdzono, że podmiotem prawa do wolności religijnej jest 

„każdy”. Tym samym pojęciem posłużono się w art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Z kolei w art. 18 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka zdecydowano się użyć zwrotu „każdy człowiek”, natomiast 

w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych zastosowano wiele 

różnych terminów, jak np.: „każda osoba”, „każda istota ludzka”, „każdy” czy „każdy 

człowiek”. 

Pojęcie „każdy” zastosowane w art. 10 KPP oznacza, że prawo do wolności 

religijnej nie może być ograniczone wyłącznie do kręgu obywateli Unii Europejskiej.  

Przysługuje ono każdej osobie i to bez „względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 

urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną” (zob. art. 21 ust. 1 KPP)672. 

Trzeba jednocześnie dostrzec, że zarówno w akcie prawnym Rady Europy, jak i 

Unii Europejskiej posłużono się tym samym pojęciem, a mianowicie „wolnością myśli, 

sumienia i religii”. Jak stwierdzają Jacek Sobczak i Maria Gołda-Sobczak zwrot ten 

stanowi pewną „zbitkę pojęciową”, która jest bardziej „zrozumiała jako zwrot całościowy 

 
670 Karta Praw Podstawowych UE składa się z 54 artykułów, które zostały ujęte w 7 rozdziałach. 

Spoglądając na organizację tekstu KPP możemy zauważyć w niej pobrzmiewające „echo ideologii 

francuskiego Oświecenia”. Por. A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” 

unijnego systemu ochrony praw człowieka, dz. cyt., s. 186. 
671 Zob. art. 10 Karty Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 397. 
672 Zob. art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 400. 
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niż wtedy, gdy usiłuje się dokonać analizy każdego ze składających się nań terminów”673. 

Mając to na uwadze, należy podkreślić, że w terminologii międzynarodowej 

zaakceptowanym i powszechnie stosowanym terminem jest bowiem „wolność sumienia 

i wyznania”. Niemniej jednak, jak podkreślają polscy badacze, zwrot „wolność 

wyznania” bywa tłumaczony nie tylko jako wolność samego wyznania, ale także jako 

wolność przekonań, co stanowi poszerzenie wolności religijnej o prawo jednostki do 

posiadania innych przekonań niż tylko tych o charakterze religijnych674. Zważywszy na 

to, można powiedzieć, że art. 10 ust. 1 KPP, proklamujący wolność myśli, sumienia i 

religii jest niemalże dosłownym powtórzeniem innej regulacji prawnomiędzynarodowej, 

a mianowicie art. 9 ust. 1 EKPC. Zdaniem ks. Krzysztofa Warchałowskiego „występujące 

drobne różnice w przepisie mają jedynie charakter werbalny”675. W przekonaniu zaś 

Ireneusza Kamińskiego jedynie nieliczne odmienności można dostrzec wyłącznie w 

ustępie 2 art. 10 KPP i w ustępie 2 art. 9 EKPC.  

W art. 10 KPP zrezygnowano bowiem z klauzuli limitacyjnej, która 

odwoływałaby się do trójelementowego testu, służącego wskazaniu czy ingerencja w to 

prawo realizuje wymagane nakazy676. Dopiero w Wyjaśnieniach dotyczących KPP 

zostało podkreślone, że każda ingerencja w wolność religijną musi realizować 

trójelementowy test677, o którym wspomniano w art. 9 ust. 2 EKPC678. Wobec tego, 

uzasadnieniem dla ingerencji w wolność religijną jednostki jest katalog interesów 

publicznych i indywidualnych, do którego zalicza się: ochrona porządku publicznego, 

bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i moralność oraz prawa i wolności innych osób. 

Katalog ten ma charakter zamknięty, stąd też należy go interpretować w sposób 

zawężony679. Warto przy tym nadmienić, że ingerencja w wolność religijną jest możliwa 

 
673 Por. J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2012, t. 19, nr 1, s. 32.  
674 Por. J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, dz. cyt., s. 45. 
675 Por. K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 15. 
676 Zob. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 21. 
677 Trójelementowy test zakłada, że ograniczenia w korzystaniu z prawa do wolności religijnej muszą: 1) 

być określone przez prawo, 2) służyć celom wymienionym w art. 9 ust. 2 EKPC oraz 3) być niezbędnymi 

w społeczeństwie demokratycznym. Por. Sieć Niezależnych Ekspertów UE ds. Praw Podstawowych, 

Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, czerwiec 2006, s. 111, 

https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Download.Rep/NetworkCommentaryFinal.pdf [dostęp: 

10.02.2019 r.]. 
678 Por. I.C. Kamiński, Komentarz do art. 10 (wonność myśli, sumienia i wyznania), dz. cyt., s. 326. 
679 Por. tamże, s. 327. 
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wyłącznie w zakresie forum externum, a nie forum internum. Oznacza to, że wolność 

religijna w rozumieniu art. 10 KPP nie ma charakteru nieograniczonego. 

Co istotne, na mocy art. 10 KPP została zagwarantowana wolność religijna w 

wymiarze indywidualnym i wspólnotowym oraz prywatnym i publicznym. Pominięto 

tym samym gwarancję wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym, która 

odnosiłaby się explicite do kościołów i związków wyznaniowych. W doktrynie można 

jednak spotkać się z poglądem, zgodnie z którym wyprowadza się to prawo z uprawnień 

jednostki w sytuacji, gdy zastosuje się wykładnię funkcjonalną680. Potwierdza to praktyka 

procesowa Europejskiej Komisji Praw Człowieka681, w ramach której rozszerzono 

pojęcie jednostki na krąg innych podmiotów, tj. wspólnot religijnych682. Na tej właśnie 

podstawie uznano więc, że kościoły i związki wyznaniowe są zdolne do posiadania i 

korzystania z praw, które zostały określone w art. 9 EKPC683. Nie sposób jednak nie 

zauważyć, że w prawie traktatowym UE znajduje się art. 17 TFUE, który jest 

bezpośrednio dedykowany wspólnotom religijnym tak, aby móc zapewnić im explicite 

prawo do wolności religijnej na poziomie UE.  

Przedmiotowy zakres wolności religijnej ujętej w Karcie Praw Podstawowych UE 

jest dość szeroki. Artykuł ten normuje całokształt kwestii obejmujących sferę 

wewnętrznych przekonań religijnych (forum internum), jak i wymienia szereg form 

uzewnętrzniania religii lub przekonań (forum externum). Obszar wewnętrznej wolności 

religijnej należy rozumieć jako kształtowanie, posiadanie i zmianę przekonań religijnych 

bądź światopoglądowych. W art. 10 KPP (jak w przypadku art. 9 EKPC) brakuje bowiem 

bezpośredniego odniesienia do zakazu przymuszania do wyznawania lub przyjmowania 

 
680 Por. K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 15. 
681 Nieistniejący już organ Rady Europy, który został powołany w celu kontroli przestrzegania przez 

państwa- strony zobowiązań wynikających z treści EKPC. W 1998 roku sprawy rozpatrywane przez 

Europejską Komisję Praw Człowieka zostały przekazane Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. 
682 Już pod koniec lat 70. XX pogląd na temat tego, że wolność religijna jest gwarantowana jedynie w 

wymiarze indywidualnym, ulega stopniowej zmianie. Przyczyną tego była decyzja Europejskiej Komisji 

Praw Człowieka z 1979 roku w sprawie Kościół Scjentologiczny przeciwko Szwecji, w której uznaje ona, 

że Kościół jest zdolny do posiadania i korzystania z praw zagwarantowanych w art. 9 EKPC. Wartym 

podkreślenia jest jednak fakt, że dopiero w sprawie Metropolitan Church of Bessarabia i inni przeciwko 

Mołdawii z 2001 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka decyduje się na potwierdzenie stanowiska 

EKPC, uznając Kościół za podmiot wolności religijnej. Por. Wyrok ETPC z dnia 13 grudnia 2001 r., 

Metropolitan Church of Bessarabia i inni przeciwko Mołdawii, skarga nr 45701/99, Decyzja EKPC Kościół 

Scjentologiczny przeciwko Szwecji, skarga nr 7805/77; K. Warchałowski, Zakres podmiotowy ochrony 

prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności, „Teka Komisji Prawniczej” 2012, nr 5, s. 167-168.  
683 Więcej na ten temat zob.: K. Warchałowski, Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, 

sumienia i religii w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dz. cyt.. 
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religii lub przekonań, który pojawia się na gruncie art. 18 MPPOiP. Jak już wcześniej 

podkreślono, forum internum nie może podlegać żadnym ograniczeniom, a zatem 

wolność religijna w tym wymiarze ma charakter absolutny, w przeciwieństwie do 

wolności uzewnętrzniania przekonań religijnych684.  

Forum externum obejmuje swym zakresem następujące czynności: uprawianie 

kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach685. Co ważne, pojęcie 

„praktykowanie” nie zostało zdefiniowane w art. 10 Karty Praw Podstawowych; nie 

dokonano tego również  na gruncie EKPC czy MPPOiP. Pojęcie to należałoby zatem 

rozumieć jako udział jednostki w nabożeństwach, obrzędach religijnych, czy w 

przypadku muzułmanów – jako wypełnienie przez nich pięciu filarów islamu686. 

3.3. Gwarancje wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym 

3.3.1. Deklaracja nr 11 dołączona do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu 

Za sprawą Traktatu z Maastricht wyznaczono nowy etap rozwoju integracji 

europejskiej, który zdecydowanie wykraczał poza pierwotny cel gospodarczy. W 

traktacie powołującym Unię Europejską zabrakło jednak odniesień do uregulowania 

wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym. Przyczyn tego zjawiska należy 

doszukiwać się w ówczesnej postawie Unii Europejskiej wobec religii, którą cechowała 

przede wszystkim obojętność wobec szczególnych potrzeb oraz specyfiki kościołów i 

związków wyznaniowych. Brak wyraźnego wskazania w tym Traktacie, że Unia 

Europejska nie posiada kompetencji do regulowania spraw religijnych wzbudził niepokój 

wśród wspólnot religijnych. Obawiały się one tego, że dynamicznie rozrastające się 

prawodawstwo unijne, wkraczające w coraz to nowsze obszary życia społecznego, 

gospodarczego czy politycznego, może stanowić w przyszłości spore zagrożenie dla ich 

pozycji prawnej, która była gwarantowana wówczas wyłącznie na podstawie prawa 

wewnętrznego państw członkowskich UE687. Co więcej, ściślejsza integracja krajowych 

porządków prawnych z prawem wspólnotowym stanowiła także realne zagrożenie dla 

historycznie ukształtowanych krajowych modeli ustrukturyzowania relacji pomiędzy 

 
684 Por. I.C. Kamiński, Komentarz do art. 10 (wonność myśli, sumienia i wyznania), dz. cyt., s. 333 
685 Por. tamże, s. 337. 
686 Por. J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, dz. cyt., s. 55- 

57. 
687 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 63; H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, „Studia Europejskie” 

1998, nr 1, s. 28 
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państwem i religią (tudzież kościołem)688. W rezultacie brak odpowiednio 

dostosowanych regulacji prawnych UE dla wspólnot religijnych sprawił, że zaczęto 

stosować wobec tych podmiotów przepisy prawne powszechnie obowiązujące w ramach 

tzw. rynku wewnętrznego689. W związku z tym, niezbędne okazało się stworzenie takich 

ograniczeń w prawie UE, które chroniłyby podmioty religijne przed bezrefleksyjnym 

poddaniem ich pod ogólny reżim prawa unijnego690. 

Szansa na uregulowanie kwestii zakresu kompetencji UE w sprawach religijnych 

pojawiła się w momencie rozpoczęcia prac zmierzających do opracowania projektu 

Traktatu z Amsterdamu. Co ciekawe, już w 1996 roku podczas odbywającej się w Turynie 

konferencji przeglądowej postanowień Traktatu z Maastricht, ministrowie spraw 

zagranicznych państw członkowskich UE podjęli rozmowy na temat lepszego sposobu 

ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w prawie traktatowym UE691. W 

sprawozdaniu z dnia 17 czerwca 1996 roku dotyczącym postępów konferencji 

międzyrządowej można przeczytać, że podczas trwających tam dyskusji zgłoszono 

potrzebę umiejscowienia nowego przepisu prawnego wewnątrz TWE, który miałby 

uregulować sytuację prawną kościołów i związków wyznaniowych na poziomie 

ponadnarodowym692. Stanowiło to niewątpliwie impuls do podjęcia późniejszych działań 

zmierzających do opracowania regulacji kościelnej w projekcie Traktatu z Amsterdamu. 

Prace nad klauzulą kościelną prowadziło grono wybitnych kanonistów, etyków, 

ekspertów prawa oraz politologów, których dyskusje były skoncentrowane wokół dwóch 

kwestii, a mianowicie: 1) w jaki sposób kościoły i związki wyznaniowe funkcjonują w 

odmiennych systemach prawnych państw członkowskich UE, oraz 2) w jaki sposób są 

 
688 Por. Konferencja Episkopatu Niemiec, Kościół Ewangelicki w Niemczech, Zum Verhältnis von Staat 

und Kircheim Blick auf die Europäische Union, Gemeinsame Stellungnahmezu Fragen deseuropäischen 

Einigungsprozesses, Herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und vom 

Sekretariat der Deutschen Bischofs-konferenz, Hannover/Bonn 1995, s. 5, 

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/gem-texte/GT_04.pdf [dostęp: 12.09.2019 

r.]. 
689 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 31. 
690 Więcej na ten temat zob.: T. Jasudowicz, O uznanie i poszanowanie pozycji i roli religii i Kościoła w 

jednoczącej się Europie, dz. cyt., s. 290-294. 
691 Por. G.A. Oanta, The status of churches and philosophical and non-confessional organizations within 

the framework of the European Union Reform, “Lex et Scientia International Journal” 2008, no. 2, s. 123. 
692 Zob. Prezydencja Rady Unii Europejskiej, Progress report on the Intergovernmental Conference, 

Bruksela 17 czerwca 1996 r., CONF 3860/1/96, 

http://www.juridicum.su.se/user/ulob/Council%20documents/03860-r1.en6.htm [dostęp: 20.01.2020 r.]. 
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one konfrontowane z prawem unijnym693. Podczas wypracowywania kompromisu w 

zakresie treści przyszłej klauzuli kościelnej starano się uwzględnić postulaty jak 

największej liczby państw członkowskich UE. Obawiano się wówczas, że modele relacji 

pomiędzy państwem i religią reprezentowane przez niektóre państwa mogłyby zostać 

wyparte przez modele innych państw, dysponujących zdecydowanie większą siłą 

polityczną, co w rezultacie stanowiłoby zagrożenie dla ich tożsamości narodowej694. 

Należało więc uwzględnić nie tylko uprzedzenia ideologiczne niektórych państw co do 

jakichkolwiek regulacji kwestii religijnych, ale również wszelkie rozbieżności 

występujące pomiędzy ich partykularnymi interesami. Jak okazało się później, nie było 

to wcale prostym zadaniem. 

W literaturze przedmiotu wspomina się zazwyczaj postać ówczesnego kanclerza 

RFN, Helmuta Kohla, który odegrał niebagatelną rolę w procesie opracowywania 

klauzuli kościelnej695. Dzięki jego umiejętnościom negocjacyjnym i dyplomatycznym 

udało się przezwyciężyć niechęć Republiki Francuskiej do jakiejkolwiek regulacji spraw 

religijnych na poziomie ponadnarodowym. Opór Francuzów wobec przyjęcia tego typu 

rozwiązań prawnych był uzasadniony potrzebą utrzymania za wszelką cenę zarówno 

laickiego charakteru państwa, jak i radykalnego rozdziału kościoła od państwa, 

gwarantowanego francuską konstytucją z 1958 roku i ustawą z 1905 roku696. Sceptycyzm 

wobec unijnych rozwiązań w zakresie regulacji spraw religijnych nie był także obcy 

innym państwom członkowskich UE, tj.: Królestwie Belgii, czy Wielkiemu Księstwu 

Luksemburskiemu. Z kolei na wstrzymanie się od głosu w tej sprawie zdecydowały się 

kraje skandynawskie oraz Królestwo Niderlandów, które nie przedstawiły wyraźnego 

stanowiska w kwestii zasadności opracowania tzw. klauzuli kościelnej, lub jej braku697. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że propozycje uregulowania statusu 

prawnego kościołów i związków wyznaniowych na poziomie unijnym zgłosiła delegacja 

 
693 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 64; H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 26. 
694 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 64-65; H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 26; K. 

Orzeszyna, Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, „Roczniki Nauk Prawnych” 

2000, t.10, z. 2, s. 233; G. Robbers, W sprawie „artykułu kościelnego” w Traktacie Amsterdamskim, dz. 

cyt.,  s. 159. 
695 Autorem tekstu klauzuli kościelnej jest Gerhard Robbers. 
696 Więcej na ten temat zob.: rozdział 1 pracy doktorskiej. 
697 Por. J. Krukowski, Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów, 

http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/index.php/artykuly/biuletyn-nr-20/24-stosunek-unii-

europejskiej-do-religii-i-kocioow [dostęp: 24.03.2020 r.]; H. Juros, Klauzula o Kościołach w Traktacie 

Amsterdamskim, dz. cyt., s. 164. 
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niemiecka. Zaproponowała ona wprowadzenie do postanowień traktatowych artykułu 

prawnego o następującej treści:  

„Unia uważa, że konstytucyjna pozycja wspólnot religijnych w państwach 

członkowskich jest zarówno wyrazem tożsamości państw członkowskich, jak i ich 

kultury, jak również stanowi część ich wspólnego dziedzictwa kulturowego”698.  

Trzeba jednak pamiętać, że pierwotnie inicjatorem niemieckiej propozycji była 

Konferencja Episkopatu Niemiec wraz z Kościołem Ewangelickim w Niemczech. Oba te 

podmioty religijne we wspólnie wydanym oświadczeniu podkreśliły, że religię i 

wspólnoty religijne należy w sposób odpowiedni uwzględnić w prawie unijnym oraz 

znaleźć im stosowne miejsce w strukturach unijnych699. Niemniej jednak, dopiero 

poparcie tejże inicjatywy przez niemiecki rząd sprawiło, że została ona oficjalnie 

zaprezentowana podczas konferencji przeglądowej w Amsterdamie (Maastricht II)700. 

Niemiecka propozycja spotkała się z aprobatą Hansa Langendörfera, sekretarza 

generalnego Konferencji Episkopatu Niemiec, który podkreślił, że Unia Europejska w 

tamtym czasie nie posiadała skatalogowanej ochrony praw podstawowych, a podstawą 

prawną gwarancji ochrony tychże praw były wyłącznie postanowienia zawarte w 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 

roku. W przeciwieństwie do niemieckiego prawa wyznaniowego, konwencja Rady 

Europy nie gwarantowała w równym stopniu ochrony wolności religijnej w wymiarze 

indywidualnym i instytucjonalnym701.  

Niemiecką propozycję klauzuli kościelnej zdecydowała się poprzeć Stolica 

Apostolska, która miała nadzieję, że przyczyni się ona do odpowiedniego zabezpieczenia 

pozycji prawnej Kościoła Katolickiego na poziomie wspólnotowym702. Niemniej jednak, 

 
698 Zob. Written Question No. 1121/97, by Bartho Pronk to the Commission. German proposal to include 

a “churches clause” in the revised Maastricht Treaty, OJ C 319, 18 października 1997 r., 

Document 91997E001121.  
699 Por. Konferencja Episkopatu Niemiec, Kościół Ewangelicki w Niemczech, Zum Verhältnis von Staat 

und Kircheim Blick auf die Europäische Union, Gemeinsame Stellungnahmezu Fragen deseuropäischen 

Einigungsprozesses, Herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und  vom  

Sekretariat  der  Deutschen  Bischofs-konferenz, dz. cyt., s. 9. 
700 Por. K. Orzeszyna, Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, dz. cyt., s. 232; 

G. Robbers, W sprawie „artykułu kościelnego” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 157. 
701 W niemieckiej Ustawie Zasadniczej kościołom została zagwarantowana pozycja korporacji prawa 

publicznego, dlatego też nie powinien dziwić fakt, iż to właśnie Niemcy najbardziej optowali za przyjęciem 

takiego rozwiązania. Por. H. Juros, Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 166; J. 

Krukowski, Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów, dz. cyt. 
702 Por. G.A. Oanta, The status of churches and philosophical and non-confessional organizations within 

the framework of the European Union Reform, dz. cyt., s. 123. 
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Stolica Apostolska przedstawiła własny pomysł ujęcia klauzuli kościelnej w prawie 

traktatowym UE. Zaproponowała ona wówczas dodanie do Traktatu z Maastricht art. F 

ust. 3, w którym stwierdzono by, że „Unia Europejska uznaje znaczenie kościołów i 

innych wspólnot religijnych dla tożsamości i kultur państw członkowskich i dla 

wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów Europy”. W ramach Traktatu o 

Wspólnocie Europejskiej zaproponowała zaś umiejscowienie art. 236, którego treść 

brzmiała następująco: „Wspólnota Europejska przestrzega właściwej kościołom i innym 

wspólnotom religijnym pozycji prawnej w państwach członkowskich oraz odrębność ich 

wewnętrznych struktur”703.  

Oprócz Stolicy Apostolskiej, w dążenie do zapewnienia poszanowania przez UE 

statusu prawnego kościołów i związków wyznaniowych zaangażowały się również inne 

instytucje religijne, inter alia: Komisja Ekumeniczna ds. Kościoła i Społeczeństwa, Rada 

Konferencji Episkopatów Europy czy Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej 

kierowana przez biskupa Josefa Homeyera704. Ponadto dążenia podmiotów religijnych do 

przyjęcia klauzuli kościelnej na poziomie unijnym były wspierane przez niektóre państwa 

członkowskie UE. Do tych państw należały m.in.: Królestwo Hiszpanii, Republika 

Portugalska, Republika Włoska czy Republika Austrii705. 

Po odbyciu wielu negocjacji międzyrządowych, w dniach 9-10 czerwca 1997 roku 

przedstawiciele rządów państw członkowskich UE podjęli jednomyślną decyzję o 

przyjęciu klauzuli kościelnej w formie Deklaracji nr 11 dołączonej do Aktu Końcowego 

Traktatu z Amsterdamu, w której to po raz pierwszy zdecydowano się na uregulowanie 

kwestii relacji pomiędzy UE a kościołami i związkami wyznaniowymi. Kilka dni później, 

tj. w dniach 16-18 czerwca 1997 roku, podczas posiedzenia Rady Europejskiej w 

Amsterdamie państwa porozumiały się w sprawie nowelizacji Traktatu o UE, zaś w dniu 

2 października tego samego roku ministrowie spraw zagranicznych państw 

członkowskich UE podpisali Traktat z Amsterdamu. W skład Aktu Końcowego nowego 

Traktatu weszła wspomniana już Deklaracja nr 11 zatytułowana „O statusie kościołów i 

związków światopoglądowych”.  

 
703 Por. K. Orzeszyna, Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, dz. cyt., s. 232. 
704 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 20; H. Juros, Klauzula o Kościołach w 

Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 163. 
705 Por. J. Krukowski, Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów, dz. cyt.; H. Juros, Klauzula o 

Kościołach w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 164. 
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W pierwszym zdaniu Deklaracji Amsterdamskiej stwierdzono, iż: „Unia 

Europejska respektuje i nie narusza statusu, jakimi cieszą się kościoły i stowarzyszenia 

lub związki religijne w państwach członkowskich”. Unia Europejska potwierdziła w ten 

sposób, że kompetencje w zakresie regulacji sytuacji prawnej kościołów i związków 

wyznaniowych należą wyłącznie do państw członkowskich UE. Tym samym Unia 

Europejska zobowiązała się do przestrzegania i nienaruszania statusu prawnego wspólnot 

religijnych, który został im przyznany w prawie wewnętrznym państw członkowskich706. 

Jak trafnie zauważa ks. Helmut Juros, w pierwszym zdaniu Deklaracji Amsterdamskiej 

nie przesądzono o tym, który model relacji pomiędzy państwem i religią jest właściwy, 

dlatego Unia Europejska powinna szanować wszystkie typy modeli ustrukturyzowania 

relacji państwo-religia występujące na terytorium państw członkowskich707. Generalnie 

rzecz ujmując, celem przyjętej klauzuli kościelnej miała być ochrona historycznie 

ukształtowanych struktur relacji pomiędzy państwem i religią, które w państwach 

członkowskich UE są niezwykle zróżnicowane ze względu na ich niejednorodną 

tożsamość narodową i kulturowo-historyczną708. 

Deklaracja Amsterdamska opiera się na założeniu, że wszystkie religie należy 

traktować w sposób jednakowy, co miało zapobiegać ewentualnej ich dyskryminacji na 

poziomie unijnym. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że pierwsze zdanie tejże Deklaracji 

stanowi nolens volens w pewnym sensie ograniczenie dla działalności instytucji unijnych 

wobec wspólnot religijnych, które miały być w ten sposób chronione przed nadmierną 

ingerencją ze strony prawa unijnego709. W drugim zdaniu Deklaracji Amsterdamskiej 

sformułowano natomiast, że „Unia Europejska w równy sposób respektuje status 

organizacji filozoficznych i niewyznaniowych”. Można to traktować jako chęć 

zapewnienia przez Unię Europejską „właściwej” równowagi pomiędzy statusem 

prawnym kościołów i związków wyznaniowych, a statusem prawnym organizacji 

filozoficznych i niewyznaniowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione 

powyżej podmioty należy traktować w sposób całkowicie identyczny, tzn. bez 

uwzględniania występujących pomiędzy nimi różnic. W przekonaniu ks. Józefa 

 
706 Por. H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim,  dz. cyt., s. 29 
707 Por. tamże, s. 31. 
708 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 21; H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli 

kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 25. 
709 Por. H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 25; 

Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (Komisja Europejska), Legal aspects of the relation between the 

European Union of the future and the communities of faith and conviction. The role of these communities 

and cooperation for a common European future, “Working Paper” 2002, s. 27. 
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Krukowskiego zrównanie statusu podmiotów religijnych ze stowarzyszeniami 

światopoglądowymi i niereligijnymi w Deklaracji Amsterdamskiej nie oznacza, iż należy 

je traktować „w duchu prymitywnego egalitaryzmu”. Wobec tychże podmiotów 

właściwsze byłoby zastosowanie zasady sprawiedliwości rozdzielczej710. Interesujące 

wydaje się być również spostrzeżenie polskiego prawnika, Cezarego Mika, według 

którego klauzula kościelna stanowiła kompromis pomiędzy etyką i religią. Kompromis 

ten miał sprawić, że Unia Europejska będzie równocześnie szanować kościoły i związki 

wyznaniowe oraz uznawać organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe711. 

Trzeba jednocześnie dodać, że drugie zdanie Deklaracji Amsterdamskiej budziło 

również wątpliwości z przyczyn stricte językowych. W literaturze przedmiotu zauważa 

się „rozbieżność między niemieckim sformułowaniem, ograniczającym się do 

„weltanschauliche Gemeinschaften” („związki światopoglądowe”), a tekstem francuskim 

lub innymi, które mówią dwuczłonowo o „organisations philosophiques et non 

confessionnelles”712. Trudno jest ocenić jednoznacznie, czy owe rozbieżności językowe 

mogły mieć jakikolwiek wpływ na praktykę stosowania Deklaracji Amsterdamskiej. 

Niemniej jednak, klauzula kościelna wzbudzała wątpliwości także z innej przyczyny, tj. 

ze względu swój charakter prawny, a raczej jego brak.  

Natura prawna oraz skuteczność jurydyczna Deklaracji Amsterdamskiej, obok 

samej jej treści, stanowiła nierzadko przedmiot sporów pomiędzy państwami 

członkowskimi UE. Wynikiem tych ożywionych dyskusji międzypaństwowych było 

pozbawienie Deklaracji charakteru prawnie wiążącego. Tym samym nie została ona 

bezpośrednio dołączona ani do treści Traktatu o Unii Europejskiej, ani do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Pod względem formalnym była jedynie aktem o 

charakterze stricte politycznym713. Podniesienie Deklaracji nr 11 do rangi protokołu 

sprawiłoby natomiast, że: po pierwsze – byłaby traktowana jako część Traktatu z 

Amsterdamu, po drugie – posiadałaby moc prawnie wiążącego dokumentu w świetle 

prawa wspólnotowego714. Uzyskanie przez Deklarację Amsterdamską charakteru 

prawnego zapewniałoby pomoc interpretacyjną dla instytucji unijnych, a zwłaszcza dla 

 
710 Por. J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół katolicki, dz. cyt., s. 214. 
711 Por. C. Mik, Czynnik religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 147-148. 
712 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 64.  
713 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 53. 
714 Zob. dawny art. 311 TWE. 
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Trybunału Sprawiedliwości UE, w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek niejasności 

przepisów prawa UE, mogących stanowić istotne implikacje dla sytuacji prawnej 

kościołów i/lub związków wyznaniowych715. 

Zdaniem ks. Helmuta Jurosa, przyjęcie klauzuli kościelnej wyłącznie w formie 

deklaracji nie podkreśla w wystarczający sposób znaczenia religii dla kultury europejskiej 

oraz życia społecznego Europy716. Warto w tym miejscu odwołać się jednak do art. 31 

Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku, w którym explicite wskazano, że 

treść deklaracji nie należy w zupełności pozbawiać znaczenia dla prawa traktatowego717. 

Zgodnie z powyższym, treść postanowień Deklaracji nr 11 należałoby uwzględnić w 

procesie dokonywania wykładni Traktatu z Amsterdamu, gdyż stanowi ona bezpośrednie 

otoczenie traktatowe, mające istotne znaczenie przy dokonywaniu wykładni prawa 

traktatowego718. Z drugiej strony, brak mocy prawnie wiążącej uznaje się niewątpliwie 

za jedną z największych wad Deklaracji Amsterdamskiej, choćby z powodu braku 

możliwości stanowienia przez nią samodzielnej podstawy roszczeń. Stanowiło to z 

pewnością znaczne ograniczenie uprawnień kontrolnych Komisji Europejskiej w zakresie 

monitoringu przestrzegania postanowień Deklaracji Amsterdamskiej719. 

Deklarację nr 11 dołączoną do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu należy 

traktować jako swoisty kompromis pomiędzy zwolennikami sformułowania i włączenia 

jej do postanowień traktatowych, a przeciwnikami tego typu rozwiązań. Miało to 

niewątpliwie istotny wpływ na ostateczny kształt tego dokumentu i obniżenie jego rangi 

z protokołu do deklaracji720. Trzeba jednak zauważyć, że w trakcie debaty 

podsumowującej dokonania Traktatu z Amsterdamu posłowie do Parlamentu 

 
715 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 21 
716 Por. H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 29. 
717 Zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 2 i 3 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów: „2. Dla celów 

interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami: a) każde 

porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu; 

b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty 

przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu. 3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę: 

a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego 

postanowień; b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do 

jego interpretacji; c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w 

stosunkach między stronami”. Zob. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 

23 maja 1969 r., Dz. U. 1990, nr 74, poz. 439. 
718 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 65. 
719 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 21, 50. 
720 P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej [w:] P. Mazurkiewicz, R. T. Ptaszek, Ł. 

Młyńczyk, Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Wyd. Morpho, Sieniawa Żarska 2018, s. 

23. 
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Europejskiego nie zaliczyli klauzuli kościelnej do znaczących osiągnięć przeprowadzanej 

wówczas reformy traktatowej. Mogło to wiązać się z trudnościami, które pojawiły się w 

trakcie procesu jej opracowywania721. Zdaniem ks. Helmuta Jurosa, oszczędność 

sformułowań i ogólnikowy charakter Deklaracji nr 11 był podyktowany przede 

wszystkim potrzebą uzyskania jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich 

UE, co nie było łatwe ze względu na brak spójnego stanowiska pomiędzy nimi w 

kwestiach religijnych. Mimo to, ogólnikowość klauzuli kościelnej zapewniła jej dużą 

pojemność treściową, dzięki której mogła ona objąć swym zakresem wszystkie modele 

relacji państwo-religia występujące na poziomie państw członkowskich UE722.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że za pośrednictwem Deklaracji 

Amsterdamskiej Unia Europejska zaprezentowała wreszcie swoją postawę wobec 

kościołów i związków wyznaniowych, której wyznacznikiem w zamyśle europejskich 

elit politycznych powinna być przede wszystkim zasada autonomii oraz zasada 

wzajemnego uznania i nieingerencji723. Co istotne, Unia Europejska, przyjmując klauzulę 

kościelną, oficjalnie uznała wolność religijną w wymiarze instytucjonalnym, aczkolwiek 

uczyniła to w sposób nad wyraz milczący724. 

3.3.2. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 

Punktem zwrotnym w relacjach pomiędzy wspólnotami religijnymi a Unią 

Europejską okazał się być projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 

który stanowił owoc pracy członków Konwentu Europejskiego. W grudniu 2001 roku, na 

posiedzeniu Rady Europejskiej w Leaken, szefowie państw i rządów podjęli decyzję o 

zwołaniu Konwentu, któremu miano powierzyć przeprowadzenie reform traktatowych. 

Deklaracja z Leaken, powołująca Konwent w sprawie przyszłości Unii, ustanowiła także 

oddzielne forum w celu umożliwienia organizacjom reprezentującym społeczeństwo 

obywatelskie wkład w szerszą debatę na temat dokonywanych wówczas reform Unii 

Europejskiej725. Forum to miało być nie tylko regularnie informowane na temat przebiegu 

 
721 Por. H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, dz. cyt., s. 24. 
722 Por. tamże, s. 25. 
723 Por. R. Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe a prawo traktatowe Unii Europejskiej, „Studia Ełckie” 

2011, t. 13, s. 359. 
724 Por. S. Sowiński, Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. 

Przykład współczesnej Polski, Warszawa 2013, s. 24. 
725 Zob. European Convention, Digest of contributions to the Forum, CONV 112/02, 17 czerwca 2002 r., 

s. 8. http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/en/02/cv00/cv00112.en02.pdf [dostęp: 26.03.2020 r.]; 

Spotkanie Rady Europejskiej w Laeken 14-15 grudnia 2001 r. Wnioski Prezydencji, s. 174, 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/laeken200112.pdf [dostęp: 26.03.2020 r.] 
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prac Konwentu Europejskiego, ale także otrzymać możliwość wydawania opinii na 

poszczególne tematy dokonywanej reformy traktatowej w sytuacji, gdy prezydium uzna 

to za stosowne726. Stąd też w dniu 12 czerwca 2002 roku odbyło się w Brukseli spotkanie 

Grupy Kontaktowej (ang. The Contact Group) z różnymi organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, które prowadziły działalność w dziedzinie kultury. Tematy dyskusji, 

które miały być podejmowane podczas spotkania, dobrano w taki sposób, aby 

odpowiadały one zróżnicowaniu uczestniczących w nim organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, do których zaliczono także wspólnoty religijne727. 

Przewodniczący Grupy Kontaktowej, Alojz Peterle728, zwrócił się do uczestników 

tego spotkania z prośbą o wyrażenie swojej opinii na tematy pojawiające się w treści 

Deklaracji z Leaken oraz na kwestie poruszane podczas pierwszej sesji Konwentu 

Europejskiego. Jeden z tych tematów dotyczył właśnie kwestii statusu prawnego 

kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej. Zdaniem uczestników 

spotkania Grupy Kontaktowej, owe zagadnienie powinno znaleźć odpowiednie miejsce 

w treści nowo opracowywanego Traktatu729. Kilkanaście dni później, tj. w dniach 24-25 

czerwca 2002 roku, odbyła się kolejna sesja Konwentu Europejskiego, podczas której 

wysłuchano opinii przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na temat propozycji 

reform traktatowych. Niestety, czas na zabranie głosu poszczególnych przedstawicieli 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym reprezentantów wspólnot religijnych, 

był na tyle krótki, że uniemożliwiał właściwie merytoryczną wymianę zdań pomiędzy 

członkami grup reprezentujących społeczeństwo obywatelskie a członkami Konwentu 

Europejskiego. W związku z tym, pojawiły się głosy krytyczne, w których wybrzmiewało 

przeświadczenie, iż spotkanie Konwentu ze społeczeństwem obywatelskim miało 

 
726 Por. Laeken Declaration on the future of the European Union, 15 grudnia 2001 r., s. 7, 

https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-

e6df94b07a55/publishable_en.pdf [dostęp: 25.03.2020 r.]. 
727 Zob. European Convention, Contact groups (Civil Society), CONV 120/02, 19 czerwca 2002 r., s. 20, 

http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/en/02/cv00/cv00120.en02.pdf [dostęp: 25.03.2020 r.]. 
728 Alojz Peterle – ekonomista i polityk pochodzenia słoweńskiego; były poseł do Parlamentu 

Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Miał on istotny wkład w tworzenie Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zwłaszcza w dziedzinie stosunków UE ze społeczeństwem 

obywatelskim. Alojz Peterle uczestniczył w pracach Konwentu Europejskiego nad art. 51 TK, za pomocą 

którego UE miała uregulować swój stosunek wobec wspólnot religijnych oraz organizacji filozoficznych i 

niereligijnych. Co ciekawe, A. Peterle za swoją pracę w Konwencie Europejskim otrzymał nagrodę 

European Achievement of the Year, przyznawaną corocznie przez European Voice. Zob. Parlament 

Europejski, Alojz Peterle, https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23693/ALOJZ_PETERLE/history/8 

oraz https://web.archive.org/web/20120203120654/http://www.peterle.eu/index.php/politik [dostęp: 

12.01.2020 r.]. 
729 Zob. European Convention, Contact groups (Civil Society), dz. cyt., s. 21. 
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stanowić jedynie pewnego rodzaju „alibi” dla jego członków w razie ewentualnych 

zarzutów dotyczących nieuwzględnienia reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego 

w pracach nad nowym Traktatem730.  

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że Kościół Katolicki podjął wiele 

wysiłków na rzecz umiejscowienia artykułu kościelnego w Traktacie ustanawiającym 

Konstytucję dla Europy. Wsparcie hierarchów kościelnych dla tego rozwiązania 

prawnego przejawiało się w różnorodny sposób. Podczas prac prowadzonych nad 

projektem Traktatu przez Konwent Europejski, strona kościelna próbowała przekonywać 

członków Konwentu do zamieszczenia artykułu kościelnego w prawie traktatowym. 

Kościół Katolicki skorzystał również ze ścieżki narodowej, w ramach której starał się 

zaangażować niektóre struktury konferencji biskupów w zachęcanie poszczególnych 

rządów lub delegatów krajowych do aktywnego wsparcia dążeń strony kościelnej na 

rzecz podjęcia problematyki konfesyjnej w trakcie prac Konwentu. Jednocześnie 

zorganizowano kilka audiencji urzędników unijnych w Watykanie731; dla przykładu, Jan 

Paweł II odbył w tym celu spotkania z: przewodniczącym Konwentu Europejskiego, 

Valérym Giscard d’Estaingiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Patem 

Coxem, premierem Wielkiej Brytanii, Tonym Blairem oraz wicekanclerzem RFN, 

Joschką Fischerem732.  

Istotną rolę przy powstawaniu artykułu kościelnego odegrały organizacje religijne 

działające przy instytucjach unijnych, które partycypowały w procesie współtworzenia 

treści postanowień traktatowych. Na przykład, w dniu 27 września 2002 roku CEC wraz 

z COMECE przesłały przewodniczącemu Konwentu swoją propozycję dotyczącą 

przepisów prawnych regulujących status prawny kościołów i związków wyznaniowych 

w Konstytucji dla Europy733. We wspomnianej propozycji przedstawiono m.in. potrzebę 

ochrony piątego wymiaru wolności religijnej, tj. wymiaru instytucjonalnego, w ramach 

którego Unia Europejska byłaby zobowiązana do poszanowania statusu prawnego 

 
730 Por. E. Lombardo, The Participation of Civil Society in the Debate on the Future of Europe: Rhetorical 

or action frames in the discourse of the Convention?, “Working Paper”, Zaragoza 2003, s. 28. 
731 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 54. 
732 Więcej na ten temat zob.: S. Guerra, Religion and the EU [in:] J. FitzGibbon, B. Leruth, N.J. Startin 

(eds.), Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon: The Emergence of a New 

Sphere of Opposition, Abingdon: Routledge, New York 2016. 
733 Por. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Konferencja Kościołów Europejskich, Églises 

et communautés religieusesdans un Traité constitutionnel de l’Union européenne, 

http://www.comece.eu/dl/KNruJKJONoKJqx4KJK/20020927PUBCONV_FR.pdf [dostęp: 19.02.2019 r.]. 
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wspólnot religijnych przyznanego im na podstawie prawa krajowego. Co ciekawe, 

propozycja przedstawiona przez obie organizacje religijne miała obejmować swym 

zakresem także organizacje filozoficzne i niewyznaniowe. Zdaniem Doroty Maj mogło 

to stanowić efekt długotrwałej współpracy kościołów z organizacjami filozoficznymi w 

ramach tzw. projektu „Dusza dla Europy”734. Warto jeszcze podkreślić, że nie była to 

jednak jedyna aktywność organizacji religijnych w kwestii powstawania artykułu 

kościelnego w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy. 

Nie ulega wątpliwości, że włączenie artykułu kościelnego do Traktatu 

Konstytucyjnego było jednym z najczęściej omawianych zagadnień podczas prac 

Konwentu Europejskiego o czym świadczy chociażby liczba poprawek, którą otrzymał 

w tej kwestii Sekretarz Konwentu. W zgłaszanych propozycjach próbowano: 1) 

całkowicie usunąć artykuł kościelny z projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 

Europy, 2) dołączyć do niego odniesienia do konkretnej religii, a nawet 3) uznać, że 

artykuł kościelny stoi w sprzeczności z zasadą rozdziału państwa i religii, a także ze 

świeckim charakterem Unii Europejskiej. Trzeba również dodać, że przeciwne 

uwzględnieniu postanowień Deklaracji nr 11 w nowym Traktacie były głównie 

organizacje świeckie i niewyznaniowe, aczkolwiek nie były one osamotnione w swoich 

postulatach. Jeden z członków Konwentu Europejskiego, Joseph Borrell735, wraz z 

dwoma zastępcami członków Konwentu, Carlosem Carnero736 i Diego Garido737, poszli 

jeszcze o krok dalej. W 2003 roku przesłali do Sekretarza Generalnego Konwentu 

Europejskiego propozycję rezolucji zatytułowaną „Poszanowanie zasad wolności 

wyznania i świeckiego charakteru państwa”738. Rezolucja ta podpisana przez stu 

 
734 Por. D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, dz. cyt., s. 228. 
735 Joseph Borrell to hiszpański polityk i ekonomista, były członek Konwentu Europejskiego. W latach 

2004-2007 był przewodniczącym PE. Od 2019 roku pełni funkcję Wysokiego Przedstawiciela Unii do 

spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Zob. Kucharczyk M., Hiszpański minister spraw 

zagranicznych rezygnuje z mandatu europosła, euractiv.pl, 26 czerwca 2019 r., 

https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/hiszpanski-minister-spraw-zagranicznych-rezygnuje-

z-mandatu-europosla/ oraz http://european-

convention.europa.eu/EN/Static/Static6cf8.html?lang=EN&Content=Parlement_Nat [dostęp: 12.09.2020 

r.]. 
736 Carlos Carnero González to hiszpański polityk, który wchodził w skład Konwentu Europejskiego, 

przygotowującego projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. W latach 1994, 1999 i 2004 

uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zob. Parlament Europejski, Carlos Carnero González, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1973/CARLOS_CARNERO+GONZALEZ/history/6, [dostęp: 

12.09.2020 r.]. 
737 Diego López Garrido to hiszpański polityk i prawnik, który przynależy do Hiszpańskiej Socjalistycznej 

Partii Robotniczej (w skrócie PSOE). Do 2016 roku zasiadał w hiszpańskim Kongresie Deputowanych. 

Zob. Curriculum vitae: Diego López Garrid, european-convention.europa.eu,  http://european-

convention.europa.eu/pdf/cvs/LopezGarrido.pdf [dostęp: 12.09.2020 r.]. 
738 Zob. European Convention, Respect for the principles of freedom of religion and laicism of the State, 

CONV 587/03, Bruksela 26 lutego 2003 r., s. 2 
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sześćdziesięciu trzech posłów do Parlamentu Europejskiego z siedmiu różnych frakcji 

politycznych miała na celu wywarcie wpływu na członków Konwentu, rządów krajowych 

oraz parlamentów narodowych na to, aby nie uwzględniali oni w postanowieniach 

traktatowych żadnych bezpośrednich, a nawet pośrednich odniesień do jakiejkolwiek 

religii739. Miało to niewątpliwie sprzyjać promocji zasady państwa świeckiego, separacji 

i niezależności pomiędzy państwem i kościołem. 

Pomimo licznych głosów sprzeciwiających się włączeniu klauzuli kościelnej do 

Traktatu Konstytucyjnego, większość delegatów zgromadzonych na posiedzeniu 

plenarnym w Brukseli w dniach 24-25 kwietnia 2003 roku wyraziło aprobatę wobec 

zamieszczenia klauzuli kościelnej w formie artykułu prawnego w Traktacie 

ustanawiającym Konstytucję dla Europy740. Część członków Konwentu miała jednak 

zastrzeżenia, co do treści samego artykułu kościelnego. Chcieli oni bowiem, aby klauzula 

kościelna obejmowała wyłącznie kościoły i związki wyznaniowe, bez uwzględnienia w 

niej organizacji filozoficznych i światopoglądowych741. W związku z tym, Prezydium 

Konwentu Europejskiego przyjęło dość ostrożną postawę, decydując się jedynie na 

zamieszczenie takiego artykułu kościelnego w Traktacie Konstytucyjnym, którego treść 

w całości zostałaby inkorporowana z Deklaracji nr 11 dołączonej do Aktu Końcowego 

Traktatu z Amsterdamu. W wyniku tego, postanowienia Deklaracji Amsterdamskiej 

zostały przeniesione do korpusu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. 

Obawiano się natomiast, że wprowadzenie jakiejkolwiek korekty do treści klauzuli 

kościelnej mogłoby na nowo zainicjować długą i ożywioną debatę zarówno na temat 

samej potrzeby, jak i sposobu regulacji statusu kościołów i związków wyznaniowych w 

UE. Co więcej, prawdopodobne obawiano się również tego, że wypracowanie 

konsensusu pomiędzy państwami w tej kwestii mogłoby okazać się znacznie trudniejsze, 

niż miało to miejsce podczas prac przygotowujących treść Deklaracji Amsterdamskiej. 

 
https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=PQSiX04Vo27936m0c6PjUcj1DInD_sn5I7zpYt1g

jDejIVQ9wMW!2052287358?docId=257425&cardId=257425 [dostęp: 31.01.2020 r.]. 
739 Posłowie do PE reprezentowali następujące ugrupowania polityczne: PPE (9 osób), PSE (80 osób), 

ELDR (22 osoby), Verts/ALDE (29 osób), GUE (16 osób), EDD (1 osoba), NI (6 osób). Zob. European 

Convention, Respect for the principles of freedom of religion and laicism of the State, CONV 587/03, dz. 

cyt., s. 2. 
740 Zob. Konwent Europejski, Summary Report of the Plenary Session – Brussels 24-25 April 2003, CONV 

696/03, Bruksela 30 kwietnia 2003 r., s. 6-7, http://european-

convention.europa.eu/pdf/reg/en/03/cv00/cv00696.en03.pdf [dostęp: 31.01.2020 r.]. 
741 Zob. tamże, s. 6-7. 
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W związku z powyższym, członkowie Konwentu podjęli decyzję o odwołaniu się w 

Traktacie wyłącznie do wypracowanych już wcześniej rozwiązań w tym zakresie742.  

Finalnie postanowiono dołączyć do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 

Europy art. I-52, który odnosił się bezpośrednio do statusu prawnego kościołów i 

związków wyznaniowych przyznanego im na mocy prawa wewnętrznego państw 

członkowskich UE. W art. I-52 zatytułowanym jako „Status kościołów i organizacji 

niewyznaniowych” stwierdzono, że: 

„1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i 

stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza 

tego statusu. 

2. Unia szanuje na równi status organizacji światopoglądowych i 

niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego”743. 

Mając na uwadze różnorodność występujących w Europie rozwiązań 

instytucjonalnych relacji pomiędzy państwem i religią (tudzież kościołem), w ustępie 

pierwszym art. I-52 Konstytucji dla Europy podkreślono, że Unia Europejska szanuje 

status prawny przyznany kościołom i związkom wyznaniowym na mocy prawa 

krajowego. W ten sposób Unia Europejska miała legitymizować wszystkie występujące 

w państwach członkowskich modele ustrukturyzowania relacji pomiędzy państwem i 

religią, przyjmując jednocześnie wobec nich tzw. postawę nieingerencji744. Miało to 

oznaczać, że Unia Europejska: po pierwsze – nie będzie mogła ingerować w istniejące 

już krajowe modele relacji występujące na linii państwo-religia, po drugie – będzie 

musiała powstrzymywać się od narzucania wspólnego, unijnego modelu tychże relacji. 

W konsekwencji tego, Rzeczpospolita Polska czy Królestwo Hiszpanii mogłyby 

zachować konkordaty zawarte z Kościołem Katolickim, zaś Republika Francuska nie 

byłaby zmuszona do porzucenia swojego radykalnego rozdziału kościoła od państwa i 

konstytucyjnej zasady laïcité745.  

 
742 Treść Deklaracji nr 11 dołączonej do Traktatu Amsterdamskiego została włączona do projektu Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy najpierw w ramach jego art. 37, a następnie art. 51. W 

ostateczności znalazła się ona w treści art. 52 tego Traktatu. Por. P. Borecki, Regulacja stosunków 

wyznaniowych w projekcie Konstytucji Europejskiej, racjonalista.pl,  

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3602 [dostęp: 31.01.2020 r.]. 
743 Zob. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. Urz. UE C 310 z dnia 16 grudnia 2004 r., s. 1-

474. 
744 Por. M. Rynkowski, Remarks on Art. I-52 of the Constitutional Treaty: New aspects of the European 

Ecclesiastical Law?, “German Law Journal” 2005,  vol. 6, no. 11., s. 1721. 
745 Por. S. Ferrari, The Secular and Sacred in Europe's Constitution, dz. cyt., s. 22. 
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Zasada relacji pomiędzy UE a kościołami i związkami wyznaniowymi, określona 

w art. I-52 ust. 1, została umiejscowiona w Tytule VI Traktatu ustanawiającego 

Konstytucję dla Europy, zatytułowanym „Życie demokratyczne Unii”. Można zatem 

powiedzieć, że – w przeciwieństwie do Deklaracji Amsterdamskiej – zasada ta została 

podniesiona do rangi zasad konstytucyjnych, obowiązujących wobec wszystkich 

instytucji i organów działających w imieniu Unii Europejskiej. W art. I-52 ust. 2 Traktatu 

wskazano natomiast, że Unia Europejska traktuje organizacje światopoglądowe i 

niewyznaniowe podobnie, jak kościoły i związki wyznaniowe, szanując ich status 

prawny, zapewniony im w ustawodawstwie wewnętrznym państw członkowskich UE. 

Postulat zamieszczenia w art. I-52 powyższego postanowienia traktatowego został 

wysunięty przez organizacje humanistyczne, zrzeszające m.in. zwolenników ateizmu i 

deizmu746. Warto jednak zauważyć, że Traktat Konstytucyjny nie wyklucza 

zróżnicowania ich statusów na poziomie krajowym747.  Brak kompetencji i ingerencji 

Unii Europejskiej w powyższy zakres problematyki religijnej miał stanowić przejaw 

zachowania przez nią postawy neutralności religijno-światopoglądowej748. Potwierdza to 

również fakt, że w tytule III części I Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 

nie zaliczono spraw religijnych do żadnego z trzech wyróżnionych tam typów 

kompetencji Unii Europejskiej749.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że dwa pierwsze ustępy art. I-52 Traktatu 

Konstytucyjnego stanowią w zasadzie powtórzenie klauzuli kościelnej dołączonej w 

formie deklaracji do Traktatu z Amsterdamu. Owe postanowienia konstytucyjne miały 

stanowić bodajże próbę znalezienia odpowiedniego kompromisu pomiędzy postulatami 

zgłaszanymi przez kościoły i popieranymi przez niektóre państwa członkowskie UE a 

licznymi głosami odrzucającymi przyjęcie artykułu kościelnego w Konstytucji dla 

Europy, co było mocno uwidocznione podczas prac Konwentu Europejskiego750. Traktat 

ustanawiający Konstytucję dla Europy miał wejść w życie pod warunkiem, że zostanie 

ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE zgodnie z ich określonymi 

 
746 Por. J. Krukowski, Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów, 

http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/index.php/artykuly/biuletyn-nr-20/24-stosunek-unii-

europejskiej-do-religii-i-kocioow [dostęp: 24.03.2020 r.]. 
747 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 27. 
748 Por. P. Borecki, Regulacja stosunków wyznaniowych w projekcie Konstytucji Europejskiej, 

racjonalista.pl,  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3602 [dostęp: 31.01.2020 r.]. 
749 Zob. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. Urz. UE C 310 z dnia 16 grudnia 2004 r., s. 1-

474. 
750 Por. P. Borecki, Regulacja stosunków wyznaniowych w projekcie Konstytucji Europejskiej, 

racjonalista.pl,  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3602 [dostęp: 31.01.2020 r.]. 
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wymogami konstytucyjnymi. Fiasko Traktatu, spowodowane negatywnymi wynikami 

referendalnymi w dwóch krajach europejskich, zaprzepaściło na kilka najbliższych lat 

szansę na uzyskanie przez klauzulę kościelną formy prawnie wiążącej. Nie ulega 

wątpliwości, że istotną zmianą wprowadzoną przez Traktatu Konstytucyjnego miało być 

podniesienie klauzuli kościelnej do rangi artykułu prawnego, co stanowiłoby wyraźne 

potwierdzenie tego, że Unia Europejska nie może ingerować w status prawny wspólnot 

religijnych. Można zatem powiedzieć, że wejście w życie Traktatu Konstytucyjnego 

sprawiłoby, że postanowienia dotyczące problematyki konfesyjnej uzyskałyby charakter 

stricte normatywny, stanowiąc tym samym jego ważną, integralną część751. 

3.3.3. Traktat z Lizbony 

Po odrzuceniu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w holenderskim 

i francuskim referendum, treść art. I-52 została w całości inkorporowana do Traktatu z 

Lizbony. Co ciekawe, był to jedyny artykuł spośród tych umiejscowionych w Tytule VI 

Traktatu Konstytucyjnego, który postanowiono umieścić w Traktacie o funkcjonowaniu 

UE. Pozostałe artykuły zostały zaś włączone do korpusu Traktatu o UE. Nie należy 

jednak postrzegać tego rozwiązania jako chęci umniejszenia przez prawodawców 

unijnych rangi artykułu kościelnego, a tym bardziej znaczenia kościołów czy związków 

wyznaniowych752.  

W Traktacie o funkcjonowaniu UE bezpośrednio odniesiono się do wspólnot 

religijnych oraz organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych w treści art. 17, 

zgodnie z którym: 

„1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i 

stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza 

tego statusu. 

2. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i 

niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego”. 

Pierwsze zdanie zawarte w art. 17 TFUE należy interpretować w znaczeniu 

negatywnym. Oznacza to, że państwom członkowskim UE przysługuje wyłączna 

 
751 Por. tamże. 
752 Więcej na ten temat zob.: S. Guerra, Religion and the EU [in:] J. FitzGibbon, B. Leruth, N.J. Startin 

(eds.) Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon: The Emergence of a New 

Sphere of Opposition, Abingdon: Routledge 2016. 
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kompetencja do tworzenia prawa wyznaniowego, co oznacza, że Unia Europejska nie ma 

uprawnień do prowadzenia własnej polityki wyznaniowej753. Innymi słowy, w świetle 

ustępu 1 art. 17 TFUE, do kompetencji wyłącznych państw członkowskich UE należy 

określenie ich instytucjonalnych relacji z kościołami i związkami wyznaniowymi. 

Zgodnie z tym, Unia Europejska nie może wprowadzać żadnej standaryzacji w zakresie 

ich statusów prawnych, gdyż nie została ona wyposażona przez państwa członkowskie w 

odpowiednie ku temu kompetencje. Zdaniem Marcina Olszówki, zawarty w art. 17 TFUE 

termin „status” nie należy interpretować w sposób zawężający. Poszanowanie statusu 

prawnego kościołów i związków wyznaniowych przez UE nie może zostać ograniczone 

wyłącznie do fundamentalnych rozwiązań, które określają podstawowe relacje pomiędzy 

państwem i kościołem. Status ten należy bowiem odnieść do wszelkich aspektów sytuacji 

prawnej wspólnot religijnych754. 

Nowością w Traktacie o funkcjonowaniu UE okazał się być ustęp 2 art. 17, który 

w zasadzie powtarza treść ustępu 1, aczkolwiek został on sformułowany w odniesieniu 

do organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych. Jak słusznie zauważa ks. Piotr 

Mazurkiewicz „jest to decyzja polityczna, która sprawia, że stowarzyszeniom o 

charakterze światopoglądowym, liczącym w Europie łącznie około 100-200 tys. 

członków, Unia nadaje status identyczny, jak reprezentującym około 85% unijnych 

obywateli kościołom i wspólnotom wyznaniowym”755. Niezależnie od tego, odniesienie 

w art. 17 ust. 2 TFUE do organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych można 

byłoby interpretować jako próbę złagodzenia potencjalnych napięć istniejących 

pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami uznania statusu prawnego kościołów i 

związków wyznaniowych. Umiejscowienie w obrębie jednego artykułu postanowień 

dotyczących wspólnot religijnych oraz organizacji światopoglądowych i 

niewyznaniowych spotkało się z negatywną reakcją podmiotów religijnych, które uznały, 

że unijny prawodawca utożsamił je w ten sposób z organizacjami światopoglądowymi, 

stawiając tym samym znak równości pomiędzy nimi756. 

 
753 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 19. 
754 Por. M. Olszówka, Kilka refleksji o aktach prawa UE jako źródłach prawa wyznaniowego w Polsce, dz. 

cyt., s. 63. 
755 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 27. 
756 Por. G.A. Oanta, The status of churches and philosophical and non-confessional organizations within 

the framework of the European Union Reform, dz. cyt., s. 128.  
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Warto jednocześnie podkreślić, że niebagatelne znaczenie dla ochrony statusu 

prawnego kościołów i związków wyznaniowych w UE posiada nie tylko wspomniany 

art. 17 TFUE, ale również art. 4 ust. 2 TUE, w którym to Unia Europejska zobowiązuje 

się do poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich. Wewnętrzne stosunki 

pomiędzy państwem i religią stanowią jeden z ważniejszych komponentów tożsamości 

narodowej757. Chcąc zatem móc zrozumieć sytuację prawną kościołów i związków 

wyznaniowych w UE należy spojrzeć zarówno na prawo unijne, jak i na odpowiednie 

przepisy konstytucyjne państw członkowskich UE. Oznacza to, że uregulowania prawne 

na poziomie krajowym w zakresie relacji państwo-religia mają fundamentalne znaczenie 

dla powstania i rozwoju unijnego prawa wyznaniowego758. 

W świetle powyższych spostrzeżeń uzasadniony wydaje się wniosek, że art. 17 

TFUE, w znaczniej mierze stanowi powtórzenie Deklaracji Amsterdamskiej, gdyż 

podobnie jak klauzula kościelna dołączona do Traktatu z Asterdamu, musiał uwzględniać 

zróżnicowaną pozycję wspólnot religijnych w państwach członkowskich UE. Oznacza 

to, że podobnie, jak wspomniana Deklaracja nr 11, art. 17 TFUE wymagał akceptacji 

zarówno państw stricte laickich, państw wyznaniowych, jak i tych państw, które co 

prawda opowiadają się za separacją kościoła i państwa, ale zakładają ich współpracę w 

niektórych obszarach. Trzeba nadto podkreślić, że wprowadzenie art. 17 do Traktatu o 

funkcjonowaniu UE było koniecznym zabiegiem legislacyjnym ze względu na fakt, że 

ani art. 10 KPP ani art. 9 EKPC nie gwarantowały wówczas wolności religijnej w 

wymiarze instytucjonalnym759. 

3.4. Dialog Unii Europejskiej z kościołami i związkami wyznaniowymi  

3.4.1. Apel Jacquesa Delorsa o „duszę dla Europy” 

Do wczesnych lat 90. XX wieku kościoły i związki wyznaniowe były praktycznie 

niezauważalne w procesie integracji europejskiej, co przynajmniej częściowo można 

przypisać szczególnym okolicznościom towarzyszącym owym czasom. Kościoły w 

Europie Wschodniej były wówczas dość silnie kontrolowane przez władzę 

 
757 Co ciekawe, już w 2002 roku zwracał na to uwagę niemiecki Bundesrat, który w Rezolucji dotyczącej 

tematów Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej wskazał, że poszanowanie „tożsamości 

narodowej państw członkowskich obejmuje również ich odpowiednią strukturę państwową - w 

szczególności krajowy podział kompetencji, ich podział regionalny, samorząd terytorialny oraz sytuację 

prawną kościoły”. Zob. Bundesrat, Resolution Having Regard to the Themes of the Conventionon the 

Future of the European Union, 586/02 Decision, 12 marca 2003 r., s. 10. 
758 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 35.  
759 Por. M. Stępniak, Kościołowi w Europie napisz…, dz. cyt., s. 47. 
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komunistyczną, dla której integracja europejska stanowiła obcy projekt. W związku z 

tym, w trosce o swoje więzi ekumeniczne ze Wschodem, Kościoły na Zachodzie 

powstrzymywały się zasadniczo od wyraźnego wsparcia procesu jednoczenia się Starego 

Kontynentu760. Problem ten przestał odgrywać znaczenie wraz z upadkiem reżimów 

komunistycznych w Związku Sowieckim oraz w innych krajach europejskich761. 

Dodatkowo zwiększającemu się zaangażowaniu kościołów chrześcijańskich w projekt 

integracji europejskiej sprzyjały zachodzące w tamtym czasie zmiany wewnątrz WE/UE. 

Tendencje do odchodzenia od ściśle ekonomicznego wymiaru integracji 

europejskiej oraz zainteresowanie po stronie kościołów procesem zjednoczenia Europy 

można było zaobserwować już w 1990 roku, kiedy to delegacja przywódców Kościoła 

Anglikańskiego oraz Kościoła Ewangelickiego w Niemczech spotkała się z ówczesnym 

przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jacquesem Delorsem762. Podczas tego spotkania 

J. Delors apelował do zgromadzonych przedstawicieli tych Kościołów o ich wkład w 

„serce i duszę” dla Europy763. Więcej szczegółów dotyczących tejże inicjatywy, francuski 

polityk przedstawił zaś dwa lata później, tj. w 1992 roku na spotkaniu z delegacją 

Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, na której czele stał wówczas biskup Klaus 

 
760 Aktywne wsparcie integracji europejskiej przez Kościoły na Zachodzie mogło stanowić podstawę do 

podważenia ich współpracy i ekumenicznych więzi z Kościołami ze wschodniej części Europy. 
761 Ówczesny przewodniczący KE, Jacques Delors zdawał sobie sprawę z wyznań, przed którymi przyjdzie 

stanąć Wspólnocie Europejskiej w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w Europie Środkowo-

Wschodniej. W tym celu zainicjował rozmowy z organizacjami działającymi w dziedzinie nauki, kultury i 

religii, które poświęcone były przyszłości integracji europejskiej. Podkreśla się nierzadko, że to właśnie 

Komisja Europejska jako pierwsza instytucja UE rozpoczęła dialog z religiami, kościołami oraz 

organizacjami światopoglądowymi, dając im możliwość aktywnego zaangażowania się w proces 

kształtowania polityki europejskiej. Kolejni przewodniczący KE tacy, jak: Jacques Santer, Romano Prodi 

czy Jose Manuel Barosso kontynuowali i rozwijali tradycję zapoczątkowaną przez J. Delorsa, uznając 

dialog za ważny instrument demokracji uczestniczącej. Por. Komisja Europejska, Dialogue with churches, 

religious associations or communities and philosophical and non-confessional organizations, 3 grudnia 

2020 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 13.10.2019 r.]; S.A. 

Mudrov, The European Union and Christian Churches: The Patterns of Interaction, “Discussion Paper” 

2014, no. 3/14, s. 4. 
762 Jacques Delors –  francuski polityk i ekonomista, określany jako chrześcijański socjalista. W latach 

1985-1995 pełnił funkcję przewodniczącego trzech następnych Komisji Europejskich. J. Delors był 

członkiem partii socjalistycznej i obywatelem francuskim, dobrze zaznajomionym z pojęciem laïcité. 

Niewątpliwie aktywność Delorsa w obszarze zwiększenia zaangażowania religii w sferę publiczną kłóciła 

się z postawą francuskiej Partii Socjalistycznej. Partia ta była wrogo nastawiona do wszelkiej ingerencji 

aktorów religijnych we francuską sferę publiczną. Zob. S. Silvestri, Islam and Religion in the EU Political 

System, “West European Politics” 2009, vol. 32., iss. 6, s. 1222; Full Biography of Jacques Delors, 

https://web.archive.org/web/20170702132104/http://www.institutdelors.eu/media/full-biography-

jd.pdf?pdf=ok [dostęp: 10.10.2020 r.]. 
763 Celem apelu Delorsa było: 1) wzmocnienie solidarności społecznej, 2) stworzenie poczucia 

przynależności poza tożsamościami narodowymi oraz 3) rozwinięcie spojrzenia na Europę zdecydowanie 

wykraczającego poza „Europę technokratów”, czy rynku wewnętrznego. 



188 
 

Engelhardt764. Przewodniczący KE wezwał wtedy do zaangażowania się podmiotów 

religijnych na rzecz projektu nadania „duszy” Europie. Francuski polityk uznawał, że 

integracja europejska postrzegana jedynie jako technokratyczny instrument rynkowy nie 

jest już w stanie pobudzić wyobraźni tych, którzy mieli być nośnikami projektu 

europejskiej, a mianowicie obywateli Europy765.  

Biorąc pod uwagę powyższe, należy dostrzec, że dzięki aktywności J. Delorsa już 

w 1994 roku udało się urzeczywistnić inicjatywę „Dusza dla Europy” (fr. Une âme pour 

l'Europe, ang. Soul of Europe)766, za pomocą której ustanowiono pierwsze powiązanie 

pomiędzy instytucjami unijnymi a organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi. Do 

aktywnego udziału w tejże inicjatywie ówczesny przewodniczący KE zaprosił jednak 

znacznie szersze grono podmiotów, wśród których znaleźli się m.in. naukowcy i „ludzie 

kultury”. Dialog zainicjowany przez francuskiego polityka miał stanowić w pewnym 

sensie wyjście poza stricte gospodarczo-prawne rozumienie projektu integracji 

europejskiej. Inicjatywa „Dusza dla Europy” miała bowiem ukazać nie tylko etyczno-

duchową perspektywę integracji Europy, ale także wzmocnić partycypację w tym 

procesie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego767.  

Propozycja przestawiona przez przewodniczącego KE sprowadzała się właściwie 

do organizowania regularnych, ale wciąż nieformalnych spotkań członków Komisji 

Europejskiej z przedstawicielami wspólnot religijnych. Tematyka tych spotkań miała 

stanowić obszar wspólnego zainteresowania obu stron oraz posiadać istotne znaczenie 

dla polityki i prawodawstwa wspólnotowego. Z czasem spotkania dialogowe, określane 

także mianem „seminariów dialogu”768, stały się częścią znacznie szerszego schematu 

 
764 Por. L. Hogebrink, Europe’s Heart and Soul. Jacques Delors’ Appeal to the Churches, globethics.net 

with CEC 2015, no. 2, s. 16. 
765 Por. M. Kuhn, The appeal to the “soul of Europe”, europe-infos.com, http://europe-

infos.eu/europeinfos/en/archive/issue163/article/5918.html [dostęp: 10.10.2020 r.]. 
766 Budżet inicjatywy „Dusza dla Europy” wynosił rocznie ok. 1 mln ECU/euro. Por. Jesuit European Social 

Centre, Fostering dialogue between religious or non-confessional actors and the European Parliament, 

jesc.eu, 29 lipca 2019 r., https://jesc.eu/fostering-dialogue-between-religious-or-non-confessional-actors-

and-the-european-parliament/ [dostęp:10.10.2020 r.]; M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków 

wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 151. 
767 Por. K. Biedenkopf, B. Geremek, K. Michalski, The Spiritual and Cultural Dimension of Europe: 

Concluding Remarks, Vienna: Institute for Human Sciences/Brussels: European Commission, Październik 

2004, ec.europa.eu, https://ec.europa.eu/research/social-

sciences/pdf/other_pubs/michalski_091104_report_annexes_en.pdf. [dostęp: 18.09.2018 r.]. 
768 Z ang. dialogue meetings, dialogue seminars. Por. L. Hogebrink, Europe’s Heart and Soul. Jacques 

Delors’ Appeal to the Churches, dz. cyt., s. 13, 62-63. 
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dialogu, w który była zaangażowana nie tylko Komisja Europejska, ale również inne 

instytucje wspólnotowe, jak np. Parlament Europejski769.  

Inicjatywa regularnych spotkań ze wspólnotami religijnymi podjęta przez 

Jacquesa Delorsa w latach 90. ubiegłego wieku była początkiem zupełnie czegoś nowego. 

Za pośrednictwem tejże inicjatywy sprawiono, że wspólnoty religijne zaczęły dostrzegać 

także duchowy i polityczny wymiar procesu integracji europejskiej, wykraczający daleko 

poza horyzont ekonomiczny. Z kolei instytucje unijne zdały sobie sprawę, że kościoły i 

związki wyznaniowe posiadają nie tylko odpowiednią legitymizację, ale także i 

doświadczenie w zajmowaniu się wartościami leżącymi u podstaw integracji 

europejskiej770. 

3.4.2. Biała Księga na temat rządzenia Europą z 2001 roku 

W 2001 roku Unia Europejska przyjęła Białą Księgę na temat rządzenia Europą, 

w której za główny cel postawiono dokonanie poprawy funkcjonowania Unii 

Europejskiej, ale bez konieczności przeprowadzania w tym zakresie zmian 

traktatowych771. Zaprezentowane w Białej Księdze rozwiązania miały sprzyjać 

podniesieniu jakości prawa unijnego poprzez zwiększenie przejrzystości procesu 

legislacyjnego UE. W przekonaniu Komisji Europejskiej można to było osiągnąć 

zwłaszcza za sprawą zwiększenia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w 

proces kształtowania i realizowania polityk unijnych. Pomysł KE miał stanowić 

panaceum na coraz bardziej uwidaczniające się zjawisko „demokratycznego 

rozczarowania” Unią Europejską, co dało się zauważyć choćby w czerwcu 1999 roku w 

trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, podczas których odnotowano dość niską 

frekwencję772. Zdano sobie wówczas sprawę z potrzeby wzmocnienia struktur 

demokratycznych UE, które wykraczałyby zdecydowanie poza sferą ekonomiczną tak, 

aby móc jeszcze bardziej przybliżyć Unię Europejską obywatelom państw 

członkowskich773. 

 
769 Por. tamże. 
770 Por. tamże, s. 13-14.  
771 Zob. Komisja Europejska, European Governance – A White Paper, Dz. Urz. UE C 287 z dnia 12 

października 2001 r., s. 1-29. 
772 W 1999 roku frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosiła 49,51%. Z kolei w 

pierwszych wyborach do PE zorganizowanych w 1979 roku frekwencja wynosiła aż 61,99%. Zob. 

Parlament Europejski, Wyniki wyborów europejskich, https://www.europarl.europa.eu/election-results-

2019/pl/frekwencja/ [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
773 W opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 1999 roku zatytułowanej „Rola i wkład organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w budowanie Europy” wskazano, że do organizacji społeczeństwa 
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W związku z powyższym, w Białej Księdze z 2001 roku stwierdzono, że do 

procesu zarządzania UE należy włączyć różnorodne podmioty społeczne, które mają 

znaczący udział w wyrażaniu trosk obywateli, a także w świadczeniu podstawowych 

usług na rzecz społeczeństwa. Znamienne jest jednak to, że w Białej Księdze nie podano 

właściwie, czym jest, czym może być, lub czym powinno być społeczeństwo 

obywatelskie. Autorzy Białej Księgi zamieścili w niej jedynie przykłady podmiotów, 

które należałoby zaliczyć do tzw. społeczeństwa obywatelskiego774. Wśród nich zostały 

wymienione kościoły i związki wyznaniowe, których – jak wówczas zauważono – 

działanie sprowadza się do zaspokajania konkretnych ludzkich potrzeb, w tym zwłaszcza 

tych o charakterze duchowym775. Wybór wspólnot religijnych przez KE nie powinien być 

zaskakujący choćby ze względu na fakt, iż potrafią one nie tylko jednoczyć ludzi wokół 

wspólnych wartości, ale również wspierać osoby najbardziej potrzebujące i 

doświadczające jednocześnie dyskryminacji lub wykluczenia społecznego776. 

Warto wreszcie podkreślić, że w Białej Księdze dostrzeżono niewykorzystany 

dotychczas przez UE potencjał wspólnot religijnych, który zdaniem Komisji Europejskiej 

mógłby pozytywnie oddziaływać na realizację celów pozagospodarczych stawianych 

sobie przez Unię Europejską. Można zatem powiedzieć, że chęć zaangażowania wspólnot 

religijnych w proces kształtowania polityk europejskich stanowił w pewnym sensie 

odpowiedź Komisji na rosnącą świadomość braku demokratycznej legitymizacji Unii 

Europejskiej777. Zauważono bowiem, że zakres podejmowanych decyzji unijnych w 

sprawach polityk publicznych stale wzrasta, nie mając jednocześnie odpowiedniego 

 
obywatelskiego należy zaliczyć również wspólnoty religijne. Por. Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny, The civil society organized at European level. Proceedings of the First Convention Brussels, 

15-16 października 1999 r., s. 5-6, https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/actes_sco_en.pdf [dostęp: 

10.10.2020 r.]; Opinion of the Economic and Social Committee on 'The role and contribution of civil society 

organisations in the building of Europe', Dz. Urz. C 329 z dnia 17 listopada 1999 r., s. 30. 
774 Por. M. Höreth, The European Commission’s White Paper on Governance: A ‘Tool-Kit’ for closing the 

legitimacy gap of EU policy-making?, “ZEI Discussion Papers” 2001, vol. C, no. 94, s. 12.   
775 Por. C. Mik, Czynnik religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 137; J. 

Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt,, s. 57; M. Höreth, 

The European Commission’s White Paper on Governance: A ‘Tool-Kit’ for closing the legitimacy gap of 

EU policy-making?, dz. cyt., s. 12. 
776 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 24. 
777 Nie ulega wątpliwości, iż wiele fundamentalnych komponentów demokracji UE było i nadal jest 

niedojrzałych, np. partie polityczne znajdujące się na poziomie ponadnarodowym, czy dialog społeczny w 

przestrzeni europejskiej. 
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mandatu demokratycznego. W rezultacie doprowadziło to do sytuacji określanej mianem 

„policy without politics”778. 

Należy poczynić jeszcze jedną istotną uwagę. Otóż chęć zaangażowania wspólnot 

religijnych przez Komisję Europejską w proces zarządzania UE spotkała się z krytyką 

wyrażoną przez środowiska, dążące do całkowitego zepchnięcia religii do sfery 

prywatnej. Na przykład, Europejska Federacja Humanistyczna po wydaniu Białej Księgi 

przez KE wezwała Unię Europejską do ponownego zastanowienia się nad rolą kościołów 

w procesie integracji europejskiej. W przekonaniu tejże organizacji, większość obywateli 

UE nie praktykuje już swojej wiary i jednocześnie nie podziela stanowiska zajmowanego 

przez kościoły w sprawach dotyczących m.in. rodziny, małżeństwa i wolnego związku, 

rozwodu, aborcji, antykoncepcji, bioetyki, etc. Ze względu na to, EFH uznała, iż nadanie 

kościołom szczególnego statusu przez instytucje unijne jest równoznaczne z 

wprowadzeniem rozróżnienia między przekonaniami „tych obywateli, którzy są wierzący 

i tych, którzy nie wierzą”779, a to z kolei mogłoby doprowadzić do dyskryminacji 

niektórych obywateli UE780.  

3.4.3. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 

Szansa na nadanie formalnych ram spotkaniom dialogowym Unii Europejskiej z 

kościołami i związkami wyznaniowymi pojawiła się już na etapie opracowywania 

projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Jak podkreśla Joanna 

Łopatowska-Rynkowska, uznanie w Traktacie Konstytucyjnym konsultatywnego statusu 

wspólnot religijnych mogło przyczynić się do zabezpieczenia na poziomie unijnym ich 

wyjątkowej tożsamości, w skład której wchodzą różnorodne formy prawne i 

organizacyjne781. Ponadto należy zauważyć, że wspólnoty religijne, wykazując 

zaangażowanie w wielu dziedzinach (np. polityce społecznej czy polityce edukacyjnej) 

na różnym szczeblu (tj. międzynarodowym, narodowym i regionalnym) mogłyby wnieść 

istotny wkład w proces kształtowania polityk szczegółowych UE, co zostało dostrzeżone 

przez Komisję Europejską w Białej Księdze z 2001 roku782. 

 
778 Por. T.G. Grosse, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, dz. cyt., s. 7-8. 
779 Por. Europejska Federacja Humanistyczna, Contribution to the Convention “The Future of Europe”, 

Bruksela Czerwiec 2002 r., s. 6. 
780 Por. Europejska Federacja Humanistyczna, Contribution to the White Paper on European Governance, 

Marzec 2002 r., s. 6. 
781 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 55. 
782 Por. tamże, s. 55. 
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Wydaje się, że twórcy projektu Konstytucji dla Europy starali się dostrzec ważną 

rolę wspólnot religijnych w życiu publicznym UE, na co potwierdzeniem jest 

zamieszczenie w projekcie Traktatu Konstytucyjnego artykułu I-52 zatytułowanego 

„Status kościołów i organizacji niewyznaniowych”. W świetle jego brzmienia: 

„1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i 

stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza 

tego statusu. 

2. Unia szanuje na równi status organizacji światopoglądowych i 

niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego. 

3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia 

utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog.”783. 

Należy dodatkowo zauważyć, że w cytowanym powyżej art. I-52 Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję dla Europy nie zastosowano jednolitej terminologii. W 

ustępie pierwszym tego artykułu posłużono się pojęciem „kościoły, stowarzyszenia i 

wspólnoty religijne”, natomiast w pozostałych dwóch ustępach użyto jedynie zwrotu 

„kościół i organizacje”. Jak podaje Joanna Łopatowska-Rynkowska, brak posługiwania 

się jednolitą terminologią przez twórców projektu Traktatu nie powinien stanowić 

przeszkody dla partycypacji w dialogu szeroko rozumianych podmiotów 

wyznaniowych784. Warto jednocześnie nadmienić, że ani w aktach prawa UE ani w 

orzecznictwie TS UE nie zdecydowano się na przyjęcie prawnej definicji kościołów i 

związków wyznaniowych. Dlatego też ustalenie definicji tychże podmiotów należałoby 

dokonać na poziomie narodowym poprzez odniesienie się do poszczególnych porządków 

prawnych państw członkowskich UE785. 

Dialog między Unią Europejską a wspólnotami religijnymi ustanowiony na mocy 

art. I-52 ust. 3 Konstytucji dla Europy miał być regularny, otwarty oraz przejrzysty. 

Niemniej jednak, Europejska Federacja Humanistyczna786, uznała zaś, że nie ma potrzeby 

prowadzenia przez UE dwóch oddzielnych dialogów dla podmiotów określonych w art. 

 
783 Art. I-52 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, dz. cyt., s. 42. 
784 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 56. 
785 Por. tamże. 
786 Por. Parlament Europejski, Article 17 TFEU: The EU institutions’ dialogue with churches, religious and 

philosophical organisations Briefing, s. 2, https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-

heard/religious-and-non-confessional-dialogue/home/en-article17-religious-and-non-confessional-

dialogue-2018.pdf [dostęp: 10.10.2020 r.]. 
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I-47 (dotyczącym dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz stowarzyszeniami 

przedstawicielskimi) i art. I-52 Traktatu Konstytucyjnego. W przekonaniu Federacji, 

znaczna część europejskiej populacji odrzuca religię, stąd też błędem byłoby powracać 

na mocy Konstytucji dla Europy do ustaleń politycznych, które przyznają szczególną 

pozycję kościołom i pozostałym wspólnotom religijnym787. Federacja obawiała się 

ponadto, że proponowany art. I-52 ust. 3 Traktatu zinstytucjonalizuje prawo kościołów 

do ingerencji w instytucje UE788, co jej zdaniem prowadziłoby do bezpośrednich i 

oficjalnych interwencji kościołów w politykę Unii Europejskiej, w szczególności w 

odniesieniu do wielu kwestii życia społecznego, takich jak np.: aborcja, dobrowolna 

eutanazja, antykoncepcja, problemy rodzinne, sytuacja kobiet,  rozwód czy edukacja 

seksualna789. Podobne argumenty zostały wysunięte przez Federację w chwili 

opracowywania treści art. 17 ust. 3 TFUE odnoszącego się explicite do dialogu UE ze 

wspólnotami religijnymi790. 

3.4.4. Traktat z Lizbony 

Po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego we francuskim i holenderskim 

referendum kwestia dialogu UE ze wspólnotami religijnymi powraca na forum UE w 

momencie opracowywania projektu Traktatu z Lizbony. Proces przygotowawczy 

projektu nowego Traktatu wzbudził szczególne zainteresowanie kościołów oraz 

instytucji religijnych, takich jak np.: CEC czy COMECE. Niewątpliwie jednym z 

osiągnieć dyplomatycznych owych podmiotów było oddzielenie postanowień 

traktatowych, dotyczących dialogu UE ze wspólnotami religijnymi, od tych postanowień, 

które regulowały kwestię dialogu UE z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego791. W Traktacie z Lizbony nastąpiło zatem wyraźne rozróżnienie dialogu 

ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE oraz dialogu między UE a społeczeństwem 

obywatelskim opartego na art. 11 ust. 2 TUE792. Oznacza to, że art. 17 ust. 3 TFUE należy 

 
787 Por. Europejska Federacja Humanistyczna, The story of “Article 17”: Opposing special rights for 

churches in the EU, humanistfederation.eu, https://humanistfederation.eu/campaign/story-article-

17%E2%80%B3-opposing-special-rights-churches-eu/ [dostęp: 10.10.2020 r.]. 
788 Por. tamże. 
789 Por. Europejska Federacja Humanistyczna, For the withdrawal of article 37 of the European 

Constitution, 17 kwietnia  2003 r. 
790 Por. Europejska Federacja Humanistyczna, The story of “Article 17”: Opposing special rights for 

churches in the EU, humanistfederation.eu, https://humanistfederation.eu/campaign/story-article-

17%E2%80%B3-opposing-special-rights-churches-eu/ [dostęp: 10.10.2020 r.]. 
791 Por. S.A. Mudrov, European Christian Churches and their level of fluence, “RUDN Journal of 

Sociology” 2017, vol. 17, no. 1, s. 70. 
792 Zgodnie z brzmieniem art. 11 TUE: „Instytucje prowadzą otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze 

stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim”. Zob. art. 11 Traktatu o Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 23. 
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traktować jako lex specialis, w ramach którego doprecyzowano jakie podmioty mogą 

partycypować w dialogu z Unią Europejską. Nieco bardziej ogólny zakres pojęciowy 

przyjęto zaś w art. 11 ust. 2 TUE, dlatego też w literaturze przedmiotu określa się go jako 

lex generalis. Artykuł ten stanowi podstawę prawną do prowadzenia przez instytucje 

unijne dialogu z szeroko pojętym społeczeństwem obywatelskim793.  

Gwoli ścisłości dodać należy, że Traktat z Lizbony uchodzi za pierwszy prawnie 

wiążący dokument, który expressis verbis nadaje ramy prawne dialogowi UE z 

kościołami i związkami wyznaniowymi. Patrząc zaś wstecz, można powiedzieć, że dialog 

ustanowiony na mocy art. 17 ust. 3 TFUE stanowi logiczne rozwinięcie regularnych, 

aczkolwiek nieformalnych spotkań oferowanych tym podmiotom przez ówczesnego 

przewodniczącego KE, Jacquesa Delorsa794.  

Przy analizie art. 17 ust. 3 TFUE niezbędne wydaje się zrozumienie 

przymiotników, których prawodawca unijny użył do opisu dialogu z kościołami i 

pozostałymi wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i 

niewyznaniowymi. Dialog ten musi spełniać bowiem trzy kryteria kwalifikowalności795, 

tj.: otwartość, regularność i przejrzystość. Niemniej jednak, Traktat z Lizbony nie 

dostarcza już szczegółowych informacji na temat tego, jak w rzeczywistości powinien 

wyglądać dialog ustanowiony na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. Określenie ram dialogu oraz 

wskazówek dotyczących jego realizacji należy poszukiwać przede wszystkim na gruncie 

przyjętych przez instytucje UE wytycznych, które zostały przez nie sformułowane w celu 

prawidłowej implementacji art. 17 ust. 3 TFUE.  

W lipcu 2013 roku Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące realizacji 

postanowień zawartych w art. 17 ust. 3 TFUE. Dokument ten w sposób szczegółowy 

określa ramy prowadzenia dialogu przez KE z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi796. Bezpośrednią przyczyną 

wydania wytycznych przez Komisję Europejską była decyzja 2097/2011/RA, przyjęta 

przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (w skrócie ERPO) w dniu 25 

stycznia 2013 roku. Przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez ERPO była skarga złożona 

 
793 Art. 11 ust. 2 TUE stanowi ogólne zaproszenie do dialogu dla wszystkich podmiotów (m.in. też dla 

kościołów i związków wyznaniowych), które wchodzą w skład społeczeństwa obywatelskiego. 
794 Por.  L. Hogebrink, Europe’s Heart and Soul. Jacques Delors’ Appeal to the Churches, dz. cyt., s. 64. 
795 Zob. Art. I-47 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, dz. cyt., s. 40-41. 
796 Por. P. Stanisz, D. Bębeniec, Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską 

art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 20, 

s. 383. 
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przez Europejską Federację Humanistyczną w związku z otrzymaną przez nią negatywną 

odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek dotyczący zorganizowania seminarium w 

ramach dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE797. Zarzut przedstawiony 

przez Federację dotyczył niewłaściwego wdrażania przez Komisję Europejską 

postanowień zawartych w art. 17 ust. 3 TFUE. W przekonaniu EFH niewłaściwa 

implementacja wspomnianych postanowień traktatowych miała w rezultacie 

doprowadzić do odmowy realizacji dialogu poprzez niewyrażenie przez KE zgody na 

organizację seminarium dialogowego (ang. dialogue seminar). Warto tutaj przypomnieć, 

że seminaria te stanowią jedną z dostępnych form dialogu ustanowionego pomiędzy 

instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz 

 
797 Skarga dotycząca odrzucenia przez KE pomysłu zorganizowania seminarium została przekazana przez 

Europejską Federację Humanistyczną do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 18 

października 2011 roku. Dyskusje prowadzone podczas seminarium miały być skoncentrowane wokół 

zagadnień dotyczących niedyskryminacji, praw człowieka i równości. W zamyśle pomysłodawców 

seminarium zagadnienia te miały być rozpatrywane w kontekście realizacji postanowień zawartych w art. 

4 dyrektywy 2000/78/WE, a mianowicie: zasady równego traktowania w sytuacji zatrudnienia przez 

kościoły i inne organizacje, których etyka jest oparta na religii lub przekonaniach.  

Komisja Europejska, odrzucając wniosek Europejskiej Federacji Humanistycznej, stwierdziła, że nie 

została upoważniona do prowadzenia dyskusji na temat zagadnień związanych z religią i filozofią. 

Dodatkowo KE w odpowiedzi na skargę Federacji podkreśliła, iż mając na uwadze ograniczony zakres 

kompetencji, powinna prowadzić dialog z tymi podmiotami w oparciu przede wszystkim o: po pierwsze – 

szeroko sformułowane zagadnienia dotyczące m.in. migracji, środowiska, edukacji czy zwalczania 

ubóstwa, po drugie - polityczne inicjatywy bieżąco przez nią podejmowane. Wezwanie partnerów dialogu 

do skupienia się podczas spotkań na głównych priorytetach agendy politycznej KE wynika z uwagi na 

ograniczone możliwości administracyjne Komisji Europejskiej do organizowania określonej liczby 

seminariów dialogowych w ciągu roku. Europejska Federacja Humanistyczna, odnosząc się do wyjaśnień 

sformułowanych przez Komisję Europejską, uznała, że sposób prowadzenia dialogu przez tę instytucję 

unijną stanowi przejaw uprzywilejowania religijnego punktu widzenia, co prowadzi w rezultacie do 

dyskryminacji takich organizacji, jak Federacja. Ponadto omówienie kwestii zaproponowanych przez 

Federację w ramach zaproponowanego dialogu w przekonaniu skarżącego wchodzi w zakres uprawnień i 

funkcji Komisji Europejskiej. ERPO po przeanalizowaniu powyższego sporu, słusznie zauważył, że 

przedmiotowa kwestia może mieć istotne znaczenie dla wdrażania idei demokracji uczestniczącej w Unii 

Europejskiej, a nawet zwiększenia zaufania obywateli państw członkowskich wobec instytucji unijnych. 

Podkreślił również, że prowadzenie przejrzystego, regularnego i otwartego dialogu nie zostało zapisane 

jedynie w art. 17 ust. 3 TFUE, ale również w art. 11 ust. 2 TUE, odnoszącym się do społeczeństwa 

obywatelskiego i  różnych stowarzyszeń przedstawicielskich. W związku z tym, zdaniem Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucje UE powinny podejmować działania w taki sposób, aby nie 

prowadziły one do dyskryminacji określonych podmiotów. Jednocześnie zaznaczył, że Komisja Europejska 

ma prawo do wyboru tych inicjatyw, którym chce udzielić swojego wsparcia, co nie musi od razu prowadzić 

do dyskryminacji, np. Federacji. Wyjaśnił dodatkowo, że w kwestii wyboru tematów dyskutowanych w 

ramach seminarium dialogowego Komisja posiada szeroką swobodę decyzyjną, aczkolwiek powinna w 

sposób obiektywny móc ją uzasadnić tak, aby skorzystanie z tej swobody nie zostało uznane za 

dyskryminujące. Nadto organ badający sprawę nie dostrzegł, by zaangażowanie Komisji Europejskiej w 

dyskusję z Europejską Federacją Humanistyczną mogłoby stanowić naruszanie zasady poszanowania 

przyznanego przez państwa członkowskie UE statusu kościołów, wspólnot religijnych oraz organizacji 

światopoglądowych i niewyznaniowych. Por. P. Stanisz, D. Bębeniec, Geneza i treść wytycznych w sprawie 

realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 

384; Decision of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the 

European Commission, pkt 3, 9, 16,  https://www.ombudsman.europa.eu/pl/decision/en/49026 [dostęp 

11.01.2020 r.]; Podsumowanie końcowe sprawy 2097/2011/RA przeciwko Komisji Europejskiej, 

ombudsman.europa.eu,  https://www.ombudsman.europa.eu/pl/summary/en/53734 [dostęp: 11.01.2020 r.]. 



196 
 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Organizacja tego typu 

przedsięwzięć stanowi istotny wkład ekspertów wyznaniowych, jak i niewyznaniowych 

w proces kształtowania wielu polityk szczegółowych UE. 

Otwarty dialog Unii Europejskiej z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi oznacza, że prowadzone 

dyskusje w jego ramach nie powinny być ograniczane ani pod względem podmiotowym, 

ani przedmiotowym. Wyklucza się zatem przyjmowanie przez Unię Europejską 

wszelkich ideologicznych postaw, które mogłyby w jakimś stopniu ograniczyć lub 

uniemożliwić prowadzenie dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. 

Dyskusje odbywające się w ramach dialogu powinny poruszać wszystkie istotne i 

aktualne tematy związane z agendą UE pod warunkiem, że obie strony dialogu wyraziły 

na to zgodę798. Dialog z instytucjami unijnymi umożliwia podmiotom religijnym, 

światopoglądowym i niewyznaniowym przedstawienie swojej opinii, a także publiczną 

wymianę poglądów na tematy związane właściwie ze wszystkimi obszarami aktywności 

podejmowanej przez UE799. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uznał zaś, że spór 

zainicjowany przez EFH daje Komisji Europejskiej możliwość wyjaśnienia partnerom 

dialogu i opinii publicznej sposobu prowadzenia przez nią dialogu oraz opracowania 

własnych wytycznych dotyczących wdrożenia postanowień traktatowych800. W tym 

kontekście słuszne wydaje się być zastanowienie nad tym, co tak właściwie oznacza 

otwartość, regularność i transparentność dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 

TFUE. 

Otwartość dialogu pod względem podmiotowym należy interpretować w ten 

sposób, że żadna organizacja religijna czy niereligijna nie może zostać z niego 

wykluczona801, z racji tego, że Unia Europejska nie posiada odpowiednich kompetencji 

do określania ich statusów prawnych. Wszystkie podmioty uznane za kościoły lub inne 

wspólnoty religijne czy organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe w państwach 

 
798 Por. Komisja Europejska, Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU by the European 

Commission, ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf [dostęp: 

13.10.2019 r.]. 
799 Por. Decision of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the 

European Commission, dz. cyt., pkt 19. 
800 Więcej na ten temat: P. Stanisz, D. Bębeniec, Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez 

Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt.; Decision of the 

European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the European Commission, 

https://www.ombudsman.europa.eu/pl/decision/en/49026 [dostęp 11.01.2020 r.]. 
801 Por. P. Borecki, Regulacja stosunków wyznaniowych w projekcie Konstytucji Europejskiej, 

racjonalista.pl,  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3602 [dostęp: 31.01.2020 r.]. 
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członkowskich UE mogą być zatem zakwalifikowane jako partner dialogu prowadzonego 

przez instytucje unijne. Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez KE, mogą to być 

„kościoły, stowarzyszenia lub wspólnoty religijne, a także organizacje filozoficzne i 

wyznaniowe, które są uznane lub zarejestrowane jako takie na poziomie krajowym i 

wyznają wartości europejskie”. Co ciekawe, Kościół Scjentologiczny również został 

włączony do dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE, pomimo że w 

niektórych państwach członkowskich UE odmówiono mu możliwości formalnej 

rejestracji802. Niemniej jednak, natura dialogu jest bardziej złożona niż mogłoby to się 

wydawać, ponieważ powinna ona respektować różnorodne tożsamości partnerów 

uczestniczących w dialogu803. Warto jednocześnie zauważyć, że na szczeblu unijnym w 

zasadzie nie stworzono oficjalnej rejestracji partnerów dialogu, aczkolwiek zachęca 

wszystkich interlokutorów do zarejestrowania swoich organizacji w odpowiedniej sekcji 

unijnego Rejestru służącego Przejrzystości804. Rejestr ten jest prowadzony wspólnie 

przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. 

Dialog określony w art. 17 TFUE umożliwia otwartą wymianę poglądów 

pomiędzy i instytucjami UE a ważną częścią społeczeństwa europejskiego na temat 

ważnych spraw związanych z aktualnym funkcjonowaniem Unii Europejskiej805. 

Instytucje unijne mogą natomiast zasugerować obszar dyskusji prowadzonej w ramach 

dialogu, jeśli uznają to w danym momencie za konieczne. Jak słusznie zauważa ks. Piotr 

Stanisz, brak chęci udziału w konkretnej inicjatywie przez instytucję UE lub innego 

 
802 Por. F. Foret, Religion a solution or a problem for the legitimisation of the European Union?, dz. cyt., 

s. 39. 
803 Na rejestrację Kościoła Scjentologicznego wyraziło zgodę kilka państw członkowskich UE, np. 

Królestwo Hiszpanii, Republika Portugalska, Republika Chorwacji, Republika Włoska, Królestwo 

Szwecji. Wiele państw unijnych odmówiło jednak jego rejestracji, np. Republika Finlandii, Królestwo 

Belgii. Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a 

podmiotami wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 59; 

M. Rynkowski, Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, dz. cyt., s. 26. 
804 Por. Komisja Europejska, Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU by the European 

Commission, ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf 

[dostęp:13.10.2019 r.]. 
805 Przedmiotem rozmów partnerów dialogu powinny być tematy, które należą do agendy Unii 

Europejskiej. Ponadto seminaria dialogowe organizowane przez instytucje UE powinny obejmować 

kwestie, które stanowią przedmiot wspólnego zainteresowania partnerów dialogu. Stąd też instytucje unijne 

włączone do dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE powinny być otwarte na propozycje 

rozmów zgłaszanych przez religijnych, filozoficznych i niewyznaniowych interlokutorów. Jak zauważa 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie 2097/2011/RA przeciwko KE, instytucje unijne mają 

prawo do skorzystania z marginesu swobody uznania (ang. a margin of discretion) przy podejmowaniu 

decyzji wyboru tematów rozmów prowadzonych z partnerami dialogu, aczkolwiek muszą swoją decyzję 

uzasadnić w sposób obiektywny tak, aby nie była ona dyskryminująca lub postrzegana za dyskryminującą 

dla niektórych grup religijnych lub społeczności niereligijnej. Por. Decision of the European Ombudsman 

in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the European Commission, dz. cyt. pkt 33-34. 
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partnera dialogu nie oznacza jednocześnie braku dostatecznej woli ich partycypacji w 

dialogu, czy naruszenia przez nich obowiązków wynikających z art. 17 ust. 3 TFUE806. 

W przekonaniu zaś COMECE oraz CEC, otwarty dialog powinien dotyczyć wszystkich 

dziedzin polityk szczegółowych UE. Dialog ten powinien być nie tylko szczery, ale także 

umożliwiać krytyczne zaangażowanie wszystkich stron, co umożliwi wniesienie 

„szczególnego wkładu” kościołów, stowarzyszeń lub wspólnot religijnych w proces 

integracji europejskiej807. 

Kolejną, równie ważną cechą dialogu UE z kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi jest jego 

regularność, która powinna zapewnić stałą formę relacji pomiędzy obiema stronami 

dialogu oraz zakładać trwałość dialogu, a nie jedynie jego incydentalność. Unia 

Europejska powinna zatem ustanowić stałe struktury instytucjonalno-organizacyjne 

dialogu, co wynika implicite z Traktatu z Lizbony808. Ponadto dialog ustanowiony na 

mocy art. 17 ust. 3 TFUE powinien odbywać się na różnych poziomach, tzn. od 

pisemnych konsultacji i wymiany zdań poprzez spotkania i organizowane przez UE z 

określoną częstotliwością wydarzenia809. W TzL brakuje natomiast wskazania 

konkretnych form dialogu810, gdyż wyłącznie od instytucji unijnych zależy decyzja, czy, 

kiedy, i jak nawiązać dialog z podmiotami religijnymi lub niereligijnymi811. Co prawda, 

Komisja Europejska prowadzi dialog z podmiotami wymienionymi w art. 17 ust. 3 TFUE, 

ale nie doprecyzowuje, jak regularnie ma się on odbywać. Ten raczej powściągliwy ton 

ze strony KE można uznać za potwierdzenie tezy wyrażonej przez Ronana McCrea, że 

Unia Europejska, choć nie jest ściśle świecka, może nałożyć pewne ograniczenia powrotu 

religii i jej wpływu na arenę polityczną. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że 

 
806 Por. P. Stanisz, D. Bębeniec, Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską 

art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 390. 
807 Por. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Dialogue with the EU institutions. Factsheet, s. 

3, 

http://www.comece.eu/dl/nMONJmoJKLJqx4KJKJmMJKMN/0_Factsheet_Dialogue_with_EU_EN.pdf 

[dostęp: 12.12.2019 r.]. 
808 Por. S.A. Mudrow, Christian Churches as special participants of European integration: the process of 

EU Treaties’ Reform, dz. cyt., s. 24. 
809  Por. P. Stanisz, D. Bębeniec, Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską 

art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 391. 
810 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 28. 
811 Por. COMECE, Dialogue with the EU institutions. Factsheet, dz. cyt., s. 2.  



199 
 

instytucje unijne – w przeciwieństwie do kościołów i wspólnot religijnych – nie wykazują 

dużego stopnia otwartości i gotowości do interakcji z interlokutorami812. 

Ostatnią cechą dialogu pomiędzy UE a kościołami i związkami wyznaniowymi 

oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi, o którym wspomina art. 17 

ust. 3 TFUE, jest transparentność813. Instytucje unijne zobowiązują się do przekazania 

opinii publicznej wszystkich ważnych informacji na temat działalności prowadzonej w 

ramach dialogu. Na oficjalnych stronach internetowych instytucji UE odnajdziemy listę 

wydarzeń zorganizowanych w ramach dialogu na mocy art. 17 ust. 3 TFUE, w tym także 

ich program, listy uczestników i przemówienia prelegentów814. Daje to społeczeństwu 

możliwość sprawdzenia, w jaki sposób instytucje unijne realizują dialog ustanowiony na 

mocy prawa traktatowego. Dostęp obywateli UE do dokumentów instytucji unijnych w 

tym zakresie regulują szczególne przepisy prawne zawarte w Rozporządzeniu (WE) 

nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji815. Podobnie czynią przedstawicielstwa kościołów przy 

UE, które dostarczają wszystkim zainteresowanym stronom informacji na tematy 

związane z dialogiem. Dla przykładu, COMECE regularnie publikuje raporty na swoich 

stronach internetowych oraz w biuletynach, np. w Europeinfos816. 

Unia Europejska nie jest organizacją, w której wśród celów działania znalazłyby 

się cele o charakterze religijnym, polegające na krzewieniu wiary lub wspieraniu 

konkretnego kościoła czy związku wyznaniowego. Regulacja prawna dialogu, w którym 

kościoły i związki wyznaniowe mają być równoprawnymi partnerami wydawać by się 

mogło prima facie, że otwiera przed nimi drzwi do większej aktywności na forum Unii 

Europejskiej. Zaangażowanie wspólnot religijnych w proces integracji europejskiej 

zależy w dużej mierze nie tyle od instytucji UE, ale od nich samych, tzn. od zdolności 

integracyjnych i konsolidacyjnych w ich własnym gronie817. Niektórzy obawiali się 

 
812 Por. R. McCrea, Religion and the Public Order of the European Union, dz. cyt., s. 13. S.A. Mudrov, 

The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., s. 28. 
813 Warto zauważyć, że Kościoły proponowały również zawarcie w art. 17 TFUE pojęcia 

„usystematyzowanego dialogu”, który jednak nie pojawił się w ostatecznej wersji Traktatu z Lizbony. Por. 

S.A. Mudrov, European Christian Churches and their level of fluence, dz. cyt., s. 70. 
814 Zob. Decision of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the 

European Commission, dz. cyt., pkt 14. 
815 Zob. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. 

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. UE 

L 145 z dnia 31 maja 2001 r., s. 43-48. 
816 Por. COMECE, Dialogue with the EU institutions. Factsheet, dz. cyt., s. 3-4. 
817 Por. A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe, dz. cyt., s. 31. 
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natomiast, że prowadzenie dialogu otwartego, przejrzystego i regularnego z 

przedstawicielami wspólnot religijnych może stać w sprzeczności z francuską zasadą 

laïcité. Niemniej jednak, prawodawca unijny na mocy art. 17 ust. 3 TFUE ustanowił dla 

Unii Europejskiej „pozytywny” obowiązek publicznego uznania wkładu przekonań 

religijnych w dążenie do „dobra wspólnego”818. 

Wielokrotnie wspomniany art. 17 ust. 3 TFUE ma istotne znaczenie dla głównych 

instytucji unijnych oraz wszystkich innych instytucji, urzędów i agencji UE, których 

partycypacja w dialogu ze wspólnotami religijnymi zyskałaby odpowiednią podstawę 

prawną. Mairead McGuinness, była wiceprzewodnicząca PE, podkreśliła zaś, że w 

procesie kształtowania polityki i prawa UE należy uwzględnić nie tylko aspekty stricte 

ekonomiczne funkcjonowania człowieka, ale także te duchowo-społeczne. Dlatego też w 

jej przekonaniu istotny wkład w refleksję nad kondycją człowieka mają wspólnoty 

religijne i organizacje niewyznaniowe, których uczestnictwo w dialogu z instytucjami 

unijnymi ma niebagatelne znaczenie w procesie podejmowania większości decyzji w Unii 

Europejskiej819. 

3.5. Praktyka dialogu w ramach artykułu 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE 

3.5.1. Zakres podmiotowy dialogu 

Dialog ustanowiony na mocy art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE 

umożliwia wymianę poglądów pomiędzy Unią Europejską a kościołami, 

stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i 

niewyznaniowymi820. Katalog partnerów dialogu ze strony Unii Europejskiej ma 

charakter zamknięty i obejmuje swym zakresem główne instytucje unijne oraz inne 

organy pomocnicze UE. Z kolei katalog pozostałych partnerów dialogu ma co do zasady 

charakter otwarty, aczkolwiek w praktyce ogranicza się właściwie do tych podmiotów, 

które posiadają własne biura lub przedstawicielstwa w Brukseli. Dodać przy tym należy, 

że Komisja Europejska w odpowiedzi na pytania skierowane przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 2097/2011/RA wskazała warunki sine qua 

 
818 Więcej na ten temat zob.: C.I. Accetti, Towards a Model of Christian Democracy? Politics and Religion 

in Treaty of Lisbon, “Revue Française de Science Politique” 2015, vol. 65, iss. 4, s. 563-582. 
819 Zob. Parlament Europejski, Dialog z kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi, europarl.europa.eu, 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue 

[dostęp: 9.01.2020 r.]. 
820 Por. Komisja Europejska, Dialogue with churches, religious associations or communities and 

philosophical and non-confessional organisations, 3 grudnia 2020 r., 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 20.12.2020 r.]. 
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non, które powinny spełnić wspólnoty religijne lub inne organizacje, chcące 

partycypować w dialogu ustanowionym na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. Zdaniem Komisji 

Europejskiej partnerami dialogu mogą być wszystkie kościoły, wspólnoty religijne oraz 

organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe, które zostały formalne uznane na 

poziomie krajowym i jednocześnie utożsamiają się z wartościami europejskimi821. 

W przekonaniu byłego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Nikiforosa 

Diamandourosa822, w art. 17 ust. 3 TFUE nie została explicite wskazana konieczność 

zachowania precyzyjnej równowagi pomiędzy poszczególnymi partnerami dialogu. 

Dążenie przez instytucje unijne do jej zachowania byłoby niewłaściwe z uwagi na 

charakter przedmiotu dialogu823 W przekonaniu ks. Piotra Mazurkiewicza istnieje jednak 

możliwość organizacji dialogu według zasady równości geometrycznej, wedle której 

liczebność delegacji poszczególnych podmiotów uczestniczących w dialogu powinna być 

proporcjonalna do liczebności ich członków w Unii Europejskiej. Możliwe byłoby 

również zastosowanie proporcjonalności degresywnej, jak to uczyniono w przypadku 

narodowych reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Warto zatem zauważyć, że 

istnieją możliwości rozwiązania kwestii sprawiedliwej reprezentacji poszczególnych 

podmiotów w dialogu ustanowionym na mocy art. 17 ust. 3 TFUE824. Mimo to, w 

rzeczywistości wdrożenie dialogu zależy w dużej mierze od dobrej woli obu 

zainteresowanych stron, a zwłaszcza Unii Europejskiej. Instytucje reprezentujące główne 

religie i wyznania oraz rozmaite światopoglądy na forum unijnym są niezwykle liczne. 

Stąd też Unia Europejska, chcąc zapewnić przejrzystość prowadzonego przez siebie 

dialogu, umożliwiła jego uczestnikom zarejestrowanie swojej organizacji w tzw. 

Rejestrze służącym Transparentności (ang. Transparency Register)825. Z informacji 

 
821 Decision of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the European 

Commission, dz. cyt., pkt 14. 
822 Nikiforos Diamandouros to politolog greckiego pochodzenia, który w latach 2003-2013 pełnił funkcję 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2013 roku stanowisko ERPO zajmuje zaś Emily 

O’Reilly, irlandzka ombudsman. Zob. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, P. Nikiforos 

Diamandouros. CV, https://www.ombudsman.europa.eu/pl/office/staff/pl/23 [dostęp: 11.02.2020 r.]. 
823 Zob. Decision of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the 

European Commission, dz. cyt., pkt 41. 
824 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa UE, dz. cyt., s. 28. 
825 Rejestr służący Przejrzystości powstał w celu odpowiedzi na takie pytania, jak: Jakie interesy są 

reprezentowane na poziomie UE?; Kto reprezentuje te interesy i w imieniu kogo? 

Z jakim budżetem?; Rejestr ten jest zarządzany przez Wspólny Sekretariat Rejestru służącego 

Przejrzystości (w skrócie JTRS), w skład którego wchodzą pracownicy Parlamentu Europejskiego i 

Komisji Europejskiej. Zob. What is the Transparency Register?, ec.europa.eu, 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=W

HY_TRANSPARENCY_REGISTER [dostęp: 12.10.2020 r.]. 
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udostępnionych na stronie internetowej Rejestru Przejrzystości można dowiedzieć się, że 

pięćdziesiąt organizacji o charakterze religijnym zostało zarejestrowanych w sekcji V 

Rejestru, poświęconej organizacjom reprezentującym kościoły i pozostałe wspólnoty 

religijne. Niektórzy partnerzy dialogu postanowili wpisać się do sekcji III Rejestru, 

obejmującej swym zakresem organizacje pozarządowe. Niewielka tylko liczba 

organizacji zdecydowała się nie wpisywać do żadnej sekcji Rejestru Przejrzystości826. 

Może to wynikać z faktu, że nie wszystkie organizacje religijne posiadają permanentnie 

działający personel, określony program czy zdolność do monitorowania procesu 

decyzyjnego UE.  

Wśród organizacji religijnych zarejestrowanych w V sekcji Rejestru 

Przejrzystości największą liczbę osób zaangażowanych w działalność tych organizacji na 

forum Unii Europejskiej posiadają: Włoska Religijna Wspólnota Islamska (21 osób), 

European Alevi Union (21 osób), Europejska Unia Buddyjska (17 osób), Sekretariat 

COMECE (12 osób), Jezuickie Europejskie Centrum Społeczne (9 osób), brukselskie 

biuro EKD (7 osób) oraz Konferencja Kościołów Europejskich (6 osób). Trzeba jednak 

zaznaczyć, że nie wszystkie z tych osób pracują w pełnym wymiarze czasu pracy na rzecz 

danej organizacji. Niemniej jednak, posiadanie licznego personelu daje tym organizacjom 

religijnym większe możliwości monitoringu polityk i prawodawstwa UE827. 

Patrząc z kolei na strukturę religijną V sekcji Rejestru Przejrzystości należy 

zauważyć, że zarejestrowały się w nim organizacje reprezentujące największe religie 

takie, jak: chrześcijaństwo (np. COMECE, EKD, CEC), judaizm (np. Europejski Kongres 

Żydowski, B'nai B'rith International, Europejska Unia dla Judaizmu Postępowego), islam 

(np. Włoska Religijna Wspólnota Islamska, Przedstawicielstwo Wspólnoty Islamskiej w 

Bośni i Hercegowinie), buddyzm (np. SGI Europe Buddhist Association (SGI EBA), 

Europejska Unia Buddyjska), czy hinduizm (np. Hinduskie Forum Europa)828. Co 

ciekawe, w V sekcji Rejestru Przejrzystości odnajdziemy także inne organizacje jak, np. 

Międzynarodowa Federacja Pogańska, zrzeszająca pogan z różnych krajów829. W 

przedstawionym poniżej wykresie zaprezentowano w ujęciu liczbowym organizacje 

 
826 Por. S.A. Mudrov, European Christian Churches and their level of fluence, dz. cyt., s. 67. 
827 Zob. Załącznik nr 3 do pracy doktorskiej. Załącznik ten zawiera tabelę, która przedstawia zestawienie 

organizacji religijnych zarejestrowanych w V sekcji Rejestru służącego Przejrzystości. 
828  Zob. tamże. 
829 Zob. Pagan Federation International, https://www.paganfederation.org/ [dostęp: 12.05.2021 r.]. 
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reprezentujące kościoły i związki wyznaniowe, które zdecydowały się zarejestrować w 

Rejestrze Przejrzystości w latach 2009-2021. 

Wykres nr 4. Liczba organizacji reprezentujących wspólnoty religijne nowo zarejestrowanych w 

Rejestrze służącym Przejrzystości UE w danym roku (lata 2009-2021). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transparency Register, 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&cat

egories=44& [dostęp: 12.05.2021 r.]. 

 Z przedstawionego powyżej wykresu trudno jest właściwie prognozować, czy 

mamy do czynienia ze stałą tendencją czy jedynie chwilowym wzrostem/spadkiem 

zainteresowania podmiotów religijnych procedurą rejestracji w publicznym Rejestrze 

służącym Transparencji. Niemniej jednak, instytucje unijne starają się zachęcać do 

rejestracji w Rejestrze wszystkie podmioty, które wywierają wpływ na kształtowania i 

wdrażania polityk szczegółowych UE. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w kwietniu 

2018 roku miały miejsce negocjacje pomiędzy trzema instytucjami unijnym (tj. PE, RUE 

i KE) w celu ustanowienia obowiązkowego Rejestru Przejrzystości, który swym 

zakresem objąłby nie tylko Parlament Europejski i Komisję Europejską, ale także Radę 

Unii Europejskiej. Zdaniem byłej posłanki do PE, Danuty Hübner zmiany te miały 

sprawić, że unijny proces decyzyjny byłby bardziej otwarty dla obywateli, którzy 

oczekują od Unii Europejskiej większej przejrzystości jej działań830. Pomysł ten jednak 

do tej pory nie został wprowadzony w życie. 

 
830 Por. Parlament Europejski, Negotiations begin on a mandatory Transparency Register for the three EU 

institutions, Press Release, 17 kwietnia 2018 r., https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-
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3.5.1.1. Kościoły i związki wyznaniowe 

Kościoły i związki wyznaniowe to partnerzy dialogu o specyficznym charakterze 

i tożsamości. W literaturze przedmiotu podaje się, że ich kontakty z Unią Europejską 

przebiegają dwutorowo, tzn. na płaszczyźnie prawa międzynarodowego oraz na 

płaszczyźnie niesformalizowanej, przybierającej postać biur lub przedstawicielstw 

podmiotów wyznaniowych831. Liczba biur i przedstawicielstw wspólnot religijnych przy 

instytucjach unijnych stanowi zazwyczaj odzwierciedlenie ich poziomu zainteresowania 

rozwojem Unii Europejskiej oraz chęci partycypacji w procesie integracji europejskiej. 

Wspólnoty religijne najczęściej odgrywają w Unii Europejskiej podwójną rolę: po 

pierwsze – informują swoich liderów religijnych o rozwoju polityk szczegółowych UE i 

prawa unijnego, po drugie – podejmują próbę oddziaływania w sposób pośredni lub 

bezpośredni na proces decyzyjny UE w sprawach mających dla nich istotne znaczenie. 

Przy ocenie działania reprezentacji wspólnot religijnych w UE należy uwzględnić szereg 

czynników, jak np.: czas działania danego biura lub przedstawicielstwa w Brukseli (ang. 

church-linked offices)832, czy cele podejmowanych przez nich działań833. 

Do najliczniej reprezentowanych wspólnot religijnych w Unii Europejskiej należą 

przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, aczkolwiek z wyraźnie katolicką dominacją. 

Ten fakt nie powinien dziwić ze względu na to, że do Kościoła Katolickiego należy około 

50% obywateli Unii Europejskiej834. Znacznie mniejszą liczbę swoich przedstawicielstw 

przy UE posiadają muzułmanie oraz Żydzi. Dodać jednocześnie należy, że za 

największych partnerów dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE uchodzą 

inter alia: Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (w skrócie COMECE), 

Kościół Ewangelicki w Niemczech (w skrócie EKD), Konferencja Kościołów 

Europejskich (w skrócie CEC), Europejski Kongres Żydów (w skrócie EJC), Europejskie 

Stowarzyszenie Żydowskie (w skrócie EJA), B’nai’ B’rith International (w skrócie BBI) 

oraz Europejska Unia Buddyjska (w skrócie EBU) i Hinduskie Forum Europa (w skrócie 

HFE)  

 
room/20180417IPR01903/talks-begin-on-a-mandatory-transparency-register-for-the-three-eu-institutions 

[dostęp: 12.07.2021 r.]. 
831 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 136-137. 
832 Jest to istotny czynnik dla oceny reprezentacji wspólnot religijnych w UE, ponieważ młodsze sieci 

współpracy nie mają tak dobrze wypracowanych powiązań w kręgach politycznych w Brukseli. 
833 Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 18. 
834 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa UE, dz. cyt., s. 28. 



205 
 

Kościoły chrześcijańskie posiadają dość silną pozycję w Unii Europejskiej, a ich 

przedstawicielstwa w Brukseli są wyposażone w odpowiednio działające struktury do 

współpracy z instytucjami UE. Wśród przedstawicielstw kościołów chrześcijańskich 

wyróżnia się kilku liderów, którzy wykazują się wysokim poziomem zainteresowania 

różnymi aspektami integracji europejskiej oraz równie wysokim stopniem 

zaangażowania w proces kształtowania polityk szczegółowych UE835. 

Mimo że na forum unijnym nie istnieje żadna hierarchia organizacji i instytucji 

religijnych to spośród chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych działających przy UE 

najbardziej rozbudowane i najściślejsze stosunki z instytucjami unijnymi posiada Kościół 

Katolicki. Przedstawicielstwo tego Kościoła w Brukseli uchodzi za najbardziej 

profesjonalne, co może być implikowane posiadanymi przez niego odpowiednimi 

zasobami do samodzielnej pracy przy instytucjach unijnych. Korzystniejsza pozycja w 

porównaniu do pozostałych wspólnot religijnych może wynikać również z faktu, że 

Kościół Katolicki jest zorganizowany na poziomie międzynarodowym, co z pewnością 

sprzyja tworzeniu przez niego ponadnarodowych form współpracy z Unią Europejską836. 

Ponadto jak podaje ks. Piotr Mazurkiewicz pozostałe kościoły mają stricte charakter 

narodowy, a uniwersalizm jest cechą właściwą jedynie dla wspólnoty katolickiej837. 

Kościół Katolicki jako jedyny ustanowił swoją obecność w UE na płaszczyźnie 

międzynarodowej. Oznacza to, że oprócz zaangażowania się w dialog ustanowiony na 

mocy art. 17 ust. 3 TFUE, Kościół ten prowadzi także stosunki dyplomatyczne z Unią 

Europejską. Warto zatem zwrócić uwagę, że na szczeblu dyplomatycznym jest on 

reprezentowany w dwóch formach, tj.: w ramach ambasady Stolicy Apostolskiej przy UE 

oraz misji Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich838, który posiada własną 

reprezentację przy Komisji Europejskiej839. Stolica Apostolska, prowadząc ożywioną 

politykę zagraniczną, podejmuje stosunki dyplomatyczne z wieloma podmiotami prawa 

 
835 Por. tamże, s. 30. 
836 Więcej na ten temat zob.: S. Guerra, Religion and the EU [in:] FitzGibbon J., Leruth B., Startin N.J. 

(eds.), Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon: The Emergence of a New 

Sphere of Opposition, Abingdon: Routledge, New York 2016. 
837 Zob. P. Mazurkiewicz, Kościół jako wspólnota międzynarodowa w kontekście zmieniających się funkcji 

państwa [w:] A. Gulczyński, Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska 

wspólnota, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, s. 145. 
838 Zakon Maltański nawiązał kontakt z Komisją Europejską już w 1990 roku. Swoje pierwsze 

przedstawicielstwo dyplomatyczne otworzył zaś w 2003 roku, aczkolwiek do dzisiaj nie jest ono uznawane 

przez wszystkie państwa członkowskie UE. Co więcej, stosunki dyplomatyczne Zakonu są oficjalnie 

uznane tylko przez Komisję Europejską, a nie przez pozostałe instytucje unijne. Por. L.N. Leuştean, 

Religious Actors in the European Union, „Cuadernos Europeos de Deusto” 2013, núm. 48/2, s. 103. 
839 Por. S.A. Mudrov, European Christian Churches and their level of fluence, dz. cyt., s. 67. 
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międzynarodowego, a zwłaszcza z Unią Europejską. Podkreśla się nierzadko, że następcy 

św. Piotra od początku wykazywali duże zainteresowanie integracją europejską i 

entuzjastycznie wspierali proces jednoczenia się Starego Kontynentu.  W związku z tym, 

już w 1970 roku Stolica Apostolska akredytowała przy Wspólnocie Europejskiej swojego 

pierwszego przedstawiciela w randze nuncjusza, co pozwoliło jej na bezpośrednie 

zaangażowanie się w struktury wspólnotowe840. Obecnie funkcję tę pełni arcybiskup 

Aldo Giordano841. Stolica Apostolska – mimo iż nie jest członkiem Unii Europejskiej i 

najprawdopodobniej nigdy nim nie będzie – uchodzi za ważnego aktora na scenie 

europejskiej, zwłaszcza w kwestiach etycznych i prawnych842. 

Aktywność Stolicy Apostolskiej w procesie integracji europejskiej miała 

niebagatelny wpływ na rozwój struktur wewnętrznych Kościoła Katolickiego 

odpowiedzialnych za kontakty z instytucjami unijnymi. W 1971 roku powstała Rada 

Konferencji Episkopatów Europy (w skrócie CCEE), która zrzesza narodowe konferencje 

episkopatów w czterdziestu pięciu państwach Starego Kontynentu843. Do zadań CCEE 

należy m.in. wspieranie współpracy ekumenicznej w Europie na rzecz jedności 

chrześcijan oraz promocja i ochrona Kościoła Katolickiego w społeczeństwie 

europejskim844. 

Do najbardziej wpływowych organizacji religijnych w UE zalicza się natomiast 

Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (ang. Commission of the Bishops’ 

Conferences of the European Union)845 ze względu na długoletnie doświadczenie we 

 
840 Do zadań nuncjusza należy zapewnienie komunikacji pomiędzy Stolicą Apostolską a instytucjami 

unijnymi. Więcej na ten temat zob.: M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w 

Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 137 i n.; T. Pieronek, Stolica Apostolska a Unia Europejska [w:] A. Dylus 

(red.), Europa. Fundamenty Jedności, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 1999, s. 151. 
841 Aldo Giordano wcześniej pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Konferencji Episkopatów Europy. 

Natomiast w 2008 roku był obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Por. Nominacja 

Nuncjusza Apostolskiego przy Unii Europejskiej, vaticannews.va, 8 maja 2021 r., 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-05/nominacja-nuncjusza-apostolskiego-przy-unii-

europejskiej.html [dostęp: 8.05.2021 r.]. 
842 Por. A. Kołsut-Markowska, Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Europie, 

„Przegląd Europejski” 2014, nr 1(31), s. 97.  
843 Por. 50-lecie Rady Konferencji Episkopatów Europy, vaticannews.va, 25 marca 2021 r., 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-03/50-lecie-rady-konferencji-episkopatow-

europy.html [dostęp: 9.05.2021 r.]. 
844 Por. Rada Konferencji Episkopatów Europy, About us, ccee.eu, https://www.ccee.eu/ccee/?lang=en 

[dostęp: 7.05.2021 r.]. 
845 Idea powołania COMECE pojawiła się już za czasów Soboru Watykańskiego II. COMECE powstała 

jednak w 1980 roku na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 

Konferencji Biskupów (tzn. jeden delegat z jednej Konferencji Biskupów). Ponadto COMECE posiada 

przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza generalnego. W latach 2008-2012 funkcję 

sekretarza generalnego COMECE pełnił ks. Piotr Mazurkiewicz. Por. M. Rynkowski, Remarks on Art. I-

52 of the Constitutional Treaty: New aspects of the European Ecclesiastical Law?, dz. cyt., s. 1725. 
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współpracy z UE846 oraz posiadane zasoby i wiedzę ekspercką847. W skład COMECE 

wchodzą delegowani biskupi, będący przedstawicielami krajowych konferencji 

biskupów państw członkowskich Unii Europejskiej. W literaturze przedmiotu zwraca się 

ponadto uwagę, że COMECE nie jest umocowana ani w strukturze kościelnej ani w 

prawie kanonicznym, aczkolwiek wydawane przez nią opinie mają istotne znaczenie dla 

wypracowania stanowiska Kościoła Katolickiego w ważnych kwestiach poruszanych na 

forum Unii Europejskiej848. W corocznych sprawozdaniach publikowanych przez 

COMECE możemy prześledzić szereg działań podejmowanych przez nią, które mają 

znaczący wpływ na kształtowanie polityki i prawa Unii Europejskiej849. Głównym 

kierunkiem polityki prowadzonej przez COMECE jest zaś promocja wartości 

chrześcijańskich we wszystkich działaniach politycznych UE. Komisja poprzez 

utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej, obserwuje tendencje 

w rozwoju integracji europejskiej w takich obszarach, jak: polityka gospodarcza i 

społeczna, migracje i azyl, prawa podstawowe, bioetyka, dialog międzyreligijny, etc.850. 

Niewątpliwie do jednych z największych osiągnięć Komisji należy przyjęcie Deklaracji 

nr 11 dołączonej do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu, która to następnie dała 

asumpt do umiejscowienia art. 17 w Traktacie o funkcjonowaniu UE851. COMECE 

publikuje również comiesięczny biuletyn „Europe Infos” 852, który ma na celu 

„uczynienie projektu europejskiego bardziej dostępnym i zrozumiałym dla obywateli 

Europy, w szczególności dla Kościołów lokalnych, poprzez oferowanie interpretacji 

działań legislacyjnych i politycznych UE”853. 

Instytucjonalizacja relacji UE z podmiotami wyznaniowymi obejmuje także inne 

kościoły chrześcijańskie. Najważniejszą organizacją ekumeniczną, działającą przy UE 

 
846 COMECE powstała w 1980 roku z inicjatywy Stolicy Apostolskiej. Por. A. Kołsut-Markowska, 

Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Europie, dz. cyt., s.98. 
847 Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 16. 
848 Por. M. Przeciszewski, Ks. Mazurkiewicz o Traktacie Reformującym UE (wywiad), ekai.pl, 14 grudnia 

2007 r., https://ekai.pl/ks-mazurkiewicz-o-traktacie-reformujacym-ue/ [dostęp: 12.02.2019 r.]. 
849 Coroczne raporty są udostępniane na oficjalnej stronie internetowej COMECE. Zob. Komisja 

Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Annual reports, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/annualreports [dostęp: 8.05.2021 r.]. 
850 Por. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Our topics, 

http://www.comece.eu/site/en/ourtopics [dostęp: 7.05.2021 r.]. 
851 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 142.  
852 Zob. Europe Infos, http://www.europe-infos.eu/europeinfos/en/home [dostęp: 10.02.2021 r.]. 
853 Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Europe infos, a Christian perspective on the 

European Union, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/europeinfos [dostęp: 7.05.2021 r.]. 
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jest Konferencja Kościołów Europejskich (ang. Conference of European Churches), 

która jednoczy ponad sto dwadzieścia kościołów chrześcijańskich w całej Europie854. Na 

początku CEC-KEK funkcjonowała jako luźny związek kościołów chrześcijańskich, 

natomiast już w 1964 roku przybrała zinstytucjonalizowaną formę współpracy. 

Konferencja Kościołów Europejskich zrzesza kościoły kilku tradycji, tj. prawosławnej, 

protestanckiej, starokatolickiej czy anglikańskiej, których stanowiska w wielu kwestiach 

potrafią znacznie różnić się między sobą855. Powoduje to niestety duże trudności w 

sformułowaniu jednolitej opinii CEC-KEK na tematy związane z działalnością polityczną 

i prawną UE. Dodać jednocześnie trzeba, że Kościół Katolicki, pomimo iż nie jest 

członkiem Konferencji, od lat podejmuje z nią współpracę za pośrednictwem COMECE. 

Przejawem tejże współpracy jest na przykład regularna organizacja seminariów, 

mających na celu promocję dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE856.  

Działalność COMECE i CEC-KEK obejmuje szerokie spektrum zagadnień i w 

zasadzie koncentruje się wokół tych samych zadań, czyli: monitoringu działalności 

instytucji unijnych opiniowania decyzji UE, rzecznictwa na rzecz określonych rozwiązań, 

czy promocji partycypacji wspólnot religijnych w kształtowanie polityk i prawa UE857. 

Obie organizacje systematycznie przygotowują dokumenty i oświadczenia w wielu 

dziedzinach polityki UE, takich jak np. prawa człowieka, migracja czy zagadnienia 

bioetyczne. Zdarza się również, że obie organizacje są inicjatorami i jednocześnie 

uczestnikami wspólnych projektów zgłaszanych na forum Unii Europejskiej858. 

 
854 Konferencja Kościołów Europejskich powstała w 1959 roku. Obecnie zrzesza 114 kościołów z tradycji 

protestanckich, prawosławnych i starokatolickich oraz 43 inne organizacje z państw członkowskich UE. 

CEC posiada biura w trzech miastach, tj. Brukseli, Genewie i Strasburgu. Działania podejmowane przez 

Konferencję mają na celu promocję wspólnej chrześcijańskiej wizji ludzi w Europie. Do głównych zadań 

Konferencji należy aktywne włączanie Kościołów w proces integracji europejskiej. Zob. Konferencja 

Kościołów Europejskich, Who we are, https://www.ceceurope.org/who-we-are/introduction/ [dostęp: 

7.05.2021 r.]. 
855 Por. M. Matlak, Jacques Delors, the Single Market and the Failed Attempt to Give a Soul to Europe, 

“EUI Working Paper RSCAS” 2018, no. 6, s. 8-9. 
856 Na przykład w październiku 2006 roku odbyło się w Brukseli seminarium pt. „Usługi socjalne i służba 

zdrowia. Wkład Kościołów i organizacji kościelnych w europejski model społeczny”. Seminarium to było 

zorganizowane pod auspicjami Komisji Europejskiej, COMECE i CEC. Zob. Caritas Archidiecezji 

Warszawskiej, Seminarium w Brukseli, caritasaw.pl, https://caritasaw.pl/seminarium-w-brukseli/ [dostęp: 

10.02.2020 r.]. 
857 Por. E. Firlit, Instytucjonalne reprezentacje Kościołów na forum Unii Europejskiej – ramy dialogu, 

struktura organizacyjna i działalność [w:] E. Firlit (red.) Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. 

Wybrane problemy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 62 i n. 
858 Por. A. Kołsut-Markowska, Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Europie, dz. 

cyt., s. 100. 
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Oprócz wyżej wymienionych podmiotów, swoją reprezentację w Brukseli 

posiadają również inne kościoły i związki wyznaniowe działające na terenie państw 

członkowskich UE. Ze względu jednak na ramy niniejszej pracy tylko niektóre podmioty 

zostaną tutaj wymienione i krótko scharakteryzowane.  

Sytuacja Kościoła Prawosławnego w UE jest nieco odmienna od Kościoła 

Katolickiego, co wynika z tego, że posiada on strukturę jedynie na poziomie narodowym. 

Co ciekawe, aż do 2004 roku Republika Grecka była jedynym państwem członkowskim 

UE, którego religią dominującą było prawosławie. Wraz z wejściem w struktury unijne 

takich państw, jak: Republika Cypryjska, Rumunia, Republika Bułgarii, prawosławie 

zaczęło być reprezentowane przez większą część narodów europejskich859. W przyszłości 

reprezentatywność tego Kościoła może ulec jeszcze zmianie w sytuacji, gdy członkiem 

UE zostałyby np.” Republika Serbii, Macedonia Północna, Republika Czarnogóry, dla 

obywateli których religia stanowi ważny komponent ich życia. Z tej perspektywy 

kontynuacja dialogu UE z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego wydaje się być 

ważna zwłaszcza dla finalizacji procesu integracji europejskiej w kierunku południowo-

wschodnim860. Wiodącą rolę w reprezentacji prawosławia w Unii Europejskiej posiadają 

zaś Kościoły Grecji861, Rumunii862 i Cypru863. Potwierdzeniem na to jest obecność 

przedstawicieli tych Kościołów w corocznie organizowanych przez KE spotkań na 

szczycie864. Z kolei najniższy poziom wpływów w Brukseli odnotowują 

 
859 Por. A. Peterle, Present and future dialogue between the EPP-ED and the Orthodox Church, “European 

View” 2007, no. 6, s. 127. 
860 Por. tamże, s. 129. 
861 Biuro przedstawicielstwa Greckiego Kościoła Prawosławnego przy UE powstało w 1998 roku. Skupia 

ono swoją działalność wokół monitoringu i analizy różnych aspektów działań podejmowanych przez Unię 

Europejską. Prowadzi współpracę z instytucjami unijnymi, biorąc udział w różnych spotkaniach lub 

organizując wykłady, seminaria czy konferencje. W rzeczywistości reprezentację Greckiego Kościoła 

Prawosławnego można uznać za najbardziej wpływową wśród reprezentacji prawosławnych w Brukseli. 

Potwierdzeniem na to jest choćby obecność w Brukseli profesjonalnego i kompetentnego personelu 

zatrudnionego przez Biuro w pełnym wymiarze godzin oraz utrzymywanie przez nie dobrych relacji z 

Parlamentem Europejskim (zwłaszcza z greckimi posłami do PE) i Komisją Europejską. Por. S. A. Mudrov, 

The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., s. 18. 
862 Reprezentacja Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego została założona w 2006 roku. Celem 

reprezentacji jest monitorowanie działalności instytucji europejskich oraz informowanie Patriarchatu w 

Bukareszcie o głównych wydarzenia mających miejsce w Unii Europejskiej. Por. S. A. Mudrov, The 

European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., s. 19. 
863 Przedstawicielstwo Kościoła Cypru zostało otwarte w Brukseli w 2008 roku. Zadania tego 

przedstawicielstwa są zbliżone do pozostałych prawosławnych reprezentacji prawosławnych w UE. 

Szczególnym zadaniem przedstawicielstwa Kościoła Cypru jest zaś ochrona praw chrześcijan, którzy 

zamieszkują okupowane tereny Cypru. Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: 

The patterns of interaction, dz. cyt., s. 20. 
864 Zob. Załącznik nr 1 do pracy doktorskiej. Tabela tam zawarta przedstawia szczegółowe informacje 

dotyczące spotkań na szczycie organizowanych przez KE z podmiotami religijnymi w ramach dialogu 

ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. 
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przedstawicielstwa patriarchatów ekumenicznych865 i moskiewskich866, co w dużej 

mierze wynika z faktu, że owe patriarchaty nie znajdują się na terenie państw 

członkowskich UE867. 

Wobec instytucji Unii Europejskiej protestantów reprezentują poza CEC, m.in.:  

biuro Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (w skrócie EKD) oraz Kościoły 

Luterańskie w Republice Finlandii i Królestwie Szwecji868. Najbardziej profesjonalne i 

wpływowe jest przedstawicielstwo Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, które zabiera 

głos właściwie we wszystkich ważniejszych sprawach poruszanych na forum UE869. Na 

corocznych spotkaniach na szczycie organizowanych przez Komisję Europejska zwykle 

uczestniczy jeden z przedstawicieli EKD. Na przykład, w spotkaniach tych wzięli udział: 

Heinrich Bedford-Strohm, biskup Bawarii i przewodniczący Rady Kościoła 

Ewangelickiego Niemiec (2020 rok); Frank July, przewodniczący Komisji Europejskiej 

EKD (2018 rok), czy Irmgard Schwaetzer, przewodnicząca Synodu Kościoła 

Ewangelickiego Niemiec (2017 rok)870. W literaturze przedmiotu zauważa się ponadto, 

że Kościoły Protestanckie w Europie są na tyle związane historycznie i prawnie z danym 

państwem, że trudno im było stać się skutecznym ruchem ponadnarodowym871. Słabość 

rzecznictwa interesów Kościołów Protestanckich jest związana m.in. z sekularyzacją 

społeczeństwa europejskiego872. Mimo to, jak podaje Sergei Mudrov protestanci (jak 

 
865 Reprezentacja Patriarchatu Ekumenicznego/Konstantynopolskiego stanowi pierwszą reprezentację 

prawosławia działającą przy Unii Europejskiej. Swoją działalność rozpoczęła już w 1995 roku. Por. S. A. 

Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., s. 18. 
866 W 2002 roku w Brukseli zostało otwarte pierwsze przedstawicielstwo Rosyjskiego Kościoła 

Prawosławnego, które ma reprezentować interesy Patriarchatu Moskiewskiego na terenie Unii 

Europejskiej. Należy jednocześnie dodać, że Rosyjski Kościół Prawosławny jest również zaangażowany w 

działalność CEC. Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of 

interaction, dz. cyt., s. 18; S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa. Wschodnia i 

ekumeniczna perspektywa eklezjalna, Wyd. Morpho, Sienawa Żarska 2018, s. 29. 
867 Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 30. 
868 Zob. Załącznik nr 1 do pracy doktorskiej. 
869 Kościół Ewangelicki w Niemczech posiada swoje niezależne biuro od 1990 roku. Co ciekawe, po TzM 

wiele innych Kościołów zaczęło otwierać swoje biura na wzór EKD. Biuro EKD monitoruje postępowanie 

legislacyjne Unii Europejskiej oraz reprezentuje interesy i pozycję tego Kościoła na forum unijnym. 

Główne obszary zainteresowań EKD obejmują kwestie polityczne (np. dialog między Kościołami i 

instytucjami UE), azyl, migrację, ochronę danych, prawo pracy, prawo socjalne, podatki, politykę medialną 

czy bioetykę. Por. S.A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, 

dz. cyt., s. 21. 
870 Zob. Załącznik nr 1 do pracy doktorskiej. 
871 W Kościołach protestanckich jest widoczny brak jednego i spójnego podejścia do procesu integracji 

europejskiej. Stosunek protestantów do integracji europejskiej jest wyrażany za pośrednictwem 

Konferencji Kościołów Europejskich. Por. B. Nelsen, European integration and the Catholic and 

Protestant Churches, dz. cyt., s. 21. 
872 Por. B. Nelsen, European integration and the Catholic and Protestant Churches, dz. cyt., s. 3. 
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również prawosławni i anglikanie) działają dość aktywnie i skutecznie za pośrednictwem 

organizacji ekumenicznej, zwłaszcza takiej jak Konferencja Kościołów Europejskich873. 

Zasygnalizowania wymaga tutaj również pozycja europejskich wspólnot 

żydowskich w dialogu z instytucjami UE. Wspólnoty te podejmują kontakty z Unią 

Europejską tyle, że ich zainteresowanie na ogół jest innego rodzaju niż kościołów 

chrześcijańskich. Instytucją reprezentującą judaizm w kontaktach z instytucjami 

unijnymi jest m.in. Europejski Kongres Żydów, który powstał w 1986 roku. Kongres ten 

skupia wspólnoty żydowskie, dla których jest on przede wszystkim płaszczyzną 

współpracy i forum realizacji wspólnych interesów i potrzeb. Celem Kongresu jest 

natomiast promocja zrównoważonej polityki unijnej wobec Izraela i Bliskiego Wschodu, 

rozwijanie dialogu pomiędzy Izraelem i Europą czy wspieranie pamięci o Holocauście. 

Kongres próbuje realizować wyznaczone przez siebie cele poprzez podjęcie współpracy 

z instytucjami unijnymi874. Zagadnieniami integracji europejskiej zainteresowane jest 

także Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie, którego misją jest: 1) wzmocnienie 

tożsamości żydowskiej oraz 2) ochrona żydowskich interesów w Europie875. Rozwijanie 

współpracy z Unią Europejską leży w sferze zainteresowania także B’nai B’rith Europa 

(w skrócie BBE), która wpisuje swoje działania w misje B’nai B’rith 

Międzynarodowej876. Organizacja ta zajmuje się monitorowaniem prac instytucji 

unijnych związanych z kwestiami żydowskimi i polityką bliskowschodnią. B’nai B’rith 

Europa chętnie uczestniczy również w wydarzeniach, których celem jest zachowanie 

kultury i tradycji żydowskich w państwach członkowskich UE877. 

Ze względu na wzrastającą liczbę muzułmanów w Europie, warto przyjrzeć się 

uczestnikom spotkań na szczycie, w których partycypują przedstawiciele islamu. 

Czterokrotnie udział w tego typu spotkaniach wziął imam Yahya Pallavicini, 

przewodniczący Islamskiej Wspólnoty Religijnej Włoch, COREIS (lata 2012-2014 i 

2016 rok). Wspólnota ta jest jedną z głównych organizacji instytucjonalnej reprezentacji 

islamu we Włoszech. Imam Yahya Pallavicini, stojący na jej czele, został powołany do 

kształcenia teologicznego, dialogu międzyreligijnego i edukacji międzykulturowej na 

 
873 Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 30. 
874 Por. Europejski Kongres Żydów, Our mission, https://eurojewcong.org/mission/ [dostęp: 8.05.2021 r.]. 
875 Więcej na ten temat: European Jewish Associations, Our mission, ejassociation.eu, 

https://ejassociation.eu/about/ [dostęp: 18.07.2021 r.]. 
876 Por. A. Kołsut-Markowska, Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Europie, dz. 

cyt., s. 108 i n.   
877 Por. B’nai B’rith Europe, Our Pillars, bnaibritheurope.org, https://www.bnaibritheurope.org/our-pillars/ 

[dostęp: 7.05.2021 r.]. 



212 
 

Zachodzie. Co ciekawe, w 2018 roku został on także nominowany na członka 

wykonawczego Światowej Rady Społeczności Muzułmańskich jako delegat ds. dialogu 

międzyreligijnego878.  

Spoglądając na listę przedstawicieli islamu na spotkaniach na szczycie należy 

zauważyć, że każda z organizacji muzułmańskich funkcjonujących w przestrzeni 

europejskiej uznaje siebie za jedyne przedstawicielstwo muzułmanów w Europie, stąd też 

obserwuje się wielość zróżnicowanych organizacji reprezentujących właściwie te same 

interesy. Oznacza to, że w kontakcie z instytucjami unijnymi nie ma jednej oficjalnej 

reprezentacji społeczności muzułmańskiej, która byłaby w stanie jasno i efektywnie 

artykułować ich interesy879. Dlatego też na spotkaniach na szczycie z instytucjami UE 

stronę muzułmańską reprezentowali kolejno: Abdassamad El Yazidi, sekretarz generalny 

Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech (2020 rok), imam Khalid Benhaddou, 

reprezentujący meczet El Fath w Belgii (2018 rok) oraz imam Tareq Oubrou, Wielki 

Imam Bordeaux (2017 rok). 

Buddyzm w dialogu z instytucjami unijnymi reprezentowany jest natomiast przez 

Europejską Unię Buddyjską założoną w 1975 roku. Organizacja ta zrzesza buddyjskie 

organizacje i społeczności, które zachęca do współpracy i budowania pomiędzy nimi 

przyjaznych stosunków. Europejska Unia Buddyjska na forum UE jest reprezentowana 

przez swoich przewodniczących. W 2015 roku w spotkaniu na szczycie zatytułowanym 

„Żyć razem i dobrze się nie zgadzać” wziął udział Jamie Cresswell, z kolei w spotkaniu 

pt. „Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach” zorganizowanym w 2017 

roku uczestniczył zaś Ron Eichhorn880.  

Hinduizm na poziomie unijnym jest reprezentowany zwłaszcza przez Hinduskie 

Forum Europa (ang. Hindu Forum of Europe), które zostało założone w 2006 roku. Na 

oficjalnej stronie internetowej organizacji możemy przeczytać, że „Forum działa na rzecz 

spójnego dzielenia się i promowania europejskich wartości międzywyznaniowych, 

przyjaźni i pokojowego współistnienia” oraz „wspiera europejskie rządy i ich obywateli 

w budowaniu spójnych i zintegrowanych społeczności”881. 

 
878 Więcej na ten temat zob.: Kaiciid Dialogue Center, https://www.kaiciid.org/dialogue-knowledge-

hub/resources/whos-who/imam-yahya-sergio-yahe-pallavicini [dostęp: 18.07.2021 r.]. 
879 Por. A. Kołsut-Markowska, Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Europie, dz. 

cyt., s. 105. 
880 Zob. Załącznik nr 1 dołączony do pracy doktorskiej. 
881 Zob. Hindu Forum of Europe, https://www.hinduforum.eu/ [dostęp: 18.07.2021 r.]. 
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Przedstawione powyżej organizacje głównych religii, działające na forum Unii 

Europejskiej cechuje zróżnicowanie pod względem struktury organizacyjnej, spektrum 

zadań czy reprezentowanych interesów. Największe doświadczenia w dyskusjach nad 

różnymi aspektami polityk szczegółowych UE wydaje się mieć zwłaszcza Kościół 

Katolicki. Nie można jednak pomijać roli organizacji żydowskich czy muzułmańskich, 

które w obliczu wzrastającej różnorodności UE stają się cennym partnerem rozmów dla 

instytucji unijnych w takich kwestiach, jak: rozwiązywanie konfliktów na świecie czy 

ochrona praw człowieka i podstawowych wolności. Niemniej jednak, zakres ich 

działalności w ramach dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE jest odmienny 

od organizacji chrześcijańskich. Wynika to na przykład z różnic występujących pomiędzy 

tymi organizacjami w obszarze przedmiotu zainteresowania prawodawstwem i 

politykami unijnymi. Dość jednocześnie wspomnieć, że muzułmanie z natury są słabiej 

zorganizowani, a zatem bardziej zdecentralizowani, co widać wyraźnie spoglądając na 

listę osób reprezentujących islam w spotkaniach na szczycie882. 

3.5.1.2. Organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe 

Do dialogu z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi Unia 

Europejska została zobowiązana na mocy art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE. 

W związku z tym, instytucje unijne podejmują dialog z organizacjami humanistycznymi, 

organizacjami wolnych masonów oraz organizacjami wolnomyślicielskimi, etycznymi 

czy adogmatycznymi. Najbardziej znaną i zarazem najaktywniejszą organizacją na forum 

Unii Europejskiej jest Europejska Federacja Humanistyczna (ang. European Humanist 

Federation, w skrócie EHF). W dialogu z instytucjami unijnymi biorą udział także inne 

organizacje, jak np.: Egalité Laïcité Europe (w skrócie EGALE) czy Contribution des 

Obédiences Libérales et Adogmatiques à la Construction Européenne (w skrócie 

COMALACE). 

Europejska Federacja Humanistyczna jest międzynarodowych stowarzyszeniem 

założonym w 1991 roku, które zrzesza organizacje laickie, humanistyczne i 

wolnomyślicielskie działające na terenie Europy. Na forum UE podejmuje się ona 

propagowania sekularyzmu i wartości humanistycznych, a także promocji i ochrony praw 

seksualnych i reprodukcyjnych kobiet. Federacja ta została uznana za oficjalnego 

partnera UE w dialogu art. 17 ust. 3 TFUE, stąd też jest regularnie konsultowana przez 

 
882 Por. Olbrycht: Co robi chrześcijanin w UE, wywiad przeprowadzony przez Cezarego Michalskiego z 

Janem Olbrachtem, krytykapolityczna.pl, 21 czerwca 2013 r., 

https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/olbrycht-co-robi-chrzescijanin-w-ue/ [dostęp: 11.07.2021 r.].  
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instytucje unijne. Poza tym, EFH jest członkiem Rady Doradczej platformy Parlamentu 

Europejskiego ds. sekularyzmu w polityce (ang. the Advisory Board of the European 

Parliament Platform for Secularism in Politics) oraz międzypartyjnej platformy 

Parlamentu ds. sekularyzmu (ang. the Parliament’s cross-party platform on secularism). 

Dodatkowo współpracuje ona z Agencją Praw Podstawowych UE w celu promocji i 

ochrony niektórych praw człowieka, jak np. praw seksualnych i reprodukcyjnych 

kobiet883. Działalność organizacji jest skoncentrowana wokół obrony wartości laickich 

oraz radykalnego rozdziału kościoła od państwa w Unii Europejskiej. Do jej postulatów 

należy przede wszystkim zachowanie neutralności sfery publicznej w Europie, a także 

laickiej postawy UE wobec wszystkich przekonań religijnych i niereligijnych.  

Europejska Federacja Humanistyczna niejednokrotnie wyrażała swoje 

zaniepokojenie brakiem równowagi pomiędzy organizacjami humanistycznymi a 

tradycyjnymi kościołami, zwłaszcza w kwestii ich politycznego wpływu w Unii 

Europejskiej884. Ponadto EHF nierzadko podkreśla, że większość humanistycznych i 

świeckich organizacji działających przy UE posiada niewielkie budżety i funkcjonuje bez 

odpowiednio dużego personelu885. Niezadowolenie organizacji wzbudza także obecność 

chrześcijańskich polityków w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim czy 

Radzie Europejskiej, którzy w sposób otwarty deklarują swoje przywiązanie do wartości 

chrześcijańskich886. 

Innym partnerem Unii Europejskiej w dialogu  ustanowionym w art. 17 ust. 3 

TFUE jest francuska organizacja świecka o nazwie „Równość Sekularyzm Europa” 

(EGALE), która uczestniczy w spotkaniach dialogowych z Komisją Europejską i 

Parlamentem Europejskim. Ma ona na celu promowanie i dzielenie się humanistycznymi 

i świeckimi wartościami Republiki Francuskiej. Na oficjalnej stronie internetowej 

EGALE możemy zaś przeczytać, że współpracuje ona z francuskimi i europejskimi 

 
883 Por. Europejska Federacja Humanistyczna, Our Mission, humanistfederation.eu, 

https://humanistfederation.eu/who-we-are/our-mission/ [dostęp: 9.05.2020 r.]. 
884 Por. Parlament Europejski, Article 17 TFEU: The EU institutions’ dialogue with churches, religious and 

philosophical organisations. Briefing, dz. cyt., s. 3. 
885 Por. D. Pollock, Article 17: Reasons for Concern [in:] L.N. Leustean (ed.) Representing Religion in the 

European Union. Does God Matter?, New York: Routledge 2013, s. 6, 13.  
886 Por. Masoneria broni Europy przed religijną nawałą, newsweek.pl, 17 lutego 2010 r., 

https://www.newsweek.pl/swiat/ue-masoneria-broni-europy-przed-religijna-nawala/jsp49mv [dostęp: 

10.01.2021 r.]. 
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urzędnikami w celu dokonania wspólnej refleksji nad problemami, przed którymi stoją 

aktualnie społeczeństwa Europy887.  

Należy jednak mieć świadomość, że ochroną wartości świeckich w UE zajmuje 

się także lobby masońskie, które regularnie uczestniczy w spotkaniach na szczycie z 

przewodniczącym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, wśród 

uczestników tych spotkań możemy odnaleźć również przedstawicieli COMALACE. W 

tym kontekście interesujące jest to, że owa organizacja masońska przygotowuje różnego 

rodzaju dokumenty poświęcone temu, w jaki sposób można by w sposób bardziej 

skuteczny promować ich wartości na forum unijnym. Na przykład, w 2016 roku 

przedstawiciele COMALACE opracowali dokument zatytułowany „Jak nasze wartości 

mogą oczarować młodzież europejską?”888. W rekomendacjach zamieszczonych w tym 

dokumencie wskazali oni, że instytucje unijne, mając na uwadze troskę o swoich 

obywateli, powinny dążyć do zagwarantowania rozdziału religii i państwa, a walkę o 

osiągnięcie równości płci powinny prowadzić głównie w oparciu o rozwój zasady 

sekularyzmu889.  

Co ciekawe, ze względu na rosnące „lobby religijne” w Unii Europejskiej loże 

masońskie z różnych państw członkowskich UE zadeklarowały podjęcie większej i 

ściślejszej współpracy ze sobą, pomimo dzielących je różnic ideologicznych. Przed kilku 

laty wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji Jean-Michel Quillardet, poszedł o krok 

dalej w swoich postulatach i wyraził nadzieję, że w Brukseli powstanie 

przedstawicielstwo europejskiej masonerii oraz ruchów wolnomyślicielskich. W jego 

przekonaniu niebagatelne znaczenie poza walką o laickość Unii Europejskiej odgrywa 

również walka o oświeceniową koncepcję człowieka i obywatela na poziomie unijnym890. 

Jak można zauważyć, loże masońskie są dzisiaj organizacjami, które działają w sposób 

oficjalny i legalny, niejednokrotnie lobbując na rzecz rozwiązań świeckich, a nawet i 

skrajnie laickich. Uczestniczą one w dialogu na mocy art. 17 ust. 3 TFUE, pomimo iż nie 

posiadają struktury o charakterze ogólnoeuropejskim. W dialogu biorą udział zwykle 

 
887 Zob. Egalité Laïcité Europe, https://egale.eu/ [dostęp: 11.07.2021 r.]. 
888 Zob. COMALACE, Comment nos valeurs peuvent réenchanter la jeunesse européenne?, Brussels 2016. 
889 Por. tamże, s. 12. 
890 Por. Masoneria broni Europy przed religijną nawałą, newsweek.pl, 17 lutego 2010 r., 

https://www.newsweek.pl/swiat/ue-masoneria-broni-europy-przed-religijna-nawala/jsp49mv [dostęp: 

10.01.2021 r.]. 
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reprezentanci różnych lóż, ale jak podkreśla Jan Olbrycht loże te podejmują już działania 

na rzecz stworzenia wspólnej reprezentacji na forum Unii Europejskiej891. 

Z punktu widzenia prowadzenia dialogu UE z organizacjami światopoglądowymi 

i niewyznaniowymi istotnym zagadnieniem wydaje się zwłaszcza działalność sekt i tzw. 

nowych ruchów religijnych (ang. the new religious movements, w skrócie NRM), które 

mogą uczestniczyć w debatach unijnych na temat roli religii i jej wkładu w budowę Unii 

Europejskiej892. Niektórym nowym ruchom religijnym Unia Europejska umożliwiła 

nawet dostęp do uczestnictwa w różnych spotkaniach organizowanych w ramach dialogu 

ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. Przewodniczący Europejskiej Federacji 

Centrów Badań i Informacji na temat kultów i sekt (w skrócie FECRIS)893, Tom Sackville 

słusznie zauważa, że „Osłabienie życia religijnego przyczyniło się do tego, że ludzie 

zaczęli odczuwać pustkę. A przecież człowiek potrzebuje doświadczenia duchowego. I 

właśnie to wykorzystali przywódcy sekt, proponując wypełnienie tej pustki”894. W 

powyższym kontekście nie dziwi zatem fakt, że sekty niejednokrotnie powołując się na 

prawa człowieka, a zwłaszcza na wolność religijną, podejmują aktywną działalność na 

forum Unii Europejskiej. Jak podaje FECRIS niektóre organizacje kultowe są nawet 

regularnie konsultowane jako „kościoły” przy opracowywaniu nowego prawodawstwa 

Unii Europejskiej895. Na przykład, w spotkaniu na szczycie zorganizowanym w dniu 19 

lipca 2010 roku przez Komisję Europejską dla kościołów i związków wyznaniowych 

uczestniczył Maharaja Sivarama Swami reprezentujący Międzynarodowe Towarzystwo 

Świadomości Kryszny, powszechnie znane jako sekta „Hare Kryszna”. Z kolei w V sekcji 

Rejestru Przejrzystości, dedykowanej przecież kościołom i związkom wyznaniowym, 

zostało zarejestrowane w 2018 roku Europejskie Biuro Kościoła Scjentologicznego ds. 

Spraw Publicznych i Praw Człowieka896. Warto przy tym zauważyć, że zarówno w 

 
891 Por. Olbrycht: Co robi chrześcijanin w UE, wywiad przeprowadzony przez Cezarego Michalskiego z 

Janem Olbrachtem, krytykapolityczna.pl, 21 czerwca 2013 r., 

https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/olbrycht-co-robi-chrzescijanin-w-ue/ [dostęp: 11.07.2021 r.]. 
892 Więcej na ten temat: S. Pastorelli, The European Union and the New Religious Movement, “Religion, 

State and Society” 2009, vol. 37, s. 193-206. 
893 FECRIS to stowarzyszenie, którego celem jest przeciwdziałanie aktywności sekt. Jest to organizacja 

non-profit działająca na podstawie prawa francuskiego. Zob. Europejska Federacja Centrów Badań i 

Informacji na temat kultów i sekt, https://www.fecris.org/pl/ [dostęp: 8.05.2021 r.]. 
894 Sekty: na pozór legalne, wiara.pl, 8 maja 2011 r., https://kosciol.wiara.pl/doc/854433.Sekty-na-pozor-

legalnie [dostęp: 10.02.2021 r.]. 
895 Zob. Europejska Federacja Centrów Badań i Informacji na temat kultów i sekt, Unia Europejska, 

https://www.fecris.org/pl/nasze-dzialania/european-union/ [dostęp: 8.05.2021 r.]. 
896 Zob. Załącznik nr 3 stanowiący tabelę, która przedstawia zestawienie organizacji religijnych 

zarejestrowanych w V sekcji Rejestru służącego Przejrzystości. 

https://kosciol.wiara.pl/doc/854433.Sekty-na-pozor-legalnie
https://kosciol.wiara.pl/doc/854433.Sekty-na-pozor-legalnie
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Królestwie Belgii, jak i w Republice Finlandii odmówiono Kościołowi 

Scjentologicznemu rejestracji jako związku wyznaniowego897. 

Kolejną problematyczną kwestią dotyczącą dialogu ustanowionego na mocy art. 

17 ust. 3 TFUE jest brak zachowania odpowiedniej równowagi między organizacjami 

religijnymi i niereligijnymi. Chociaż wydaje się dość jasne, kto jest reprezentowany przez 

kościoły i związki wyznaniowe (tj. członków ich wspólnoty), nie do końca wiadomo, kto 

jest reprezentowany przez organizacje niereligijne. Jest to niezwykle trudne do 

sprawdzenia, gdyż „organizacje humanistyczne” najczęściej są kojarzone z tradycją 

wolnomularską, czyli specyficzną formą niewiary. Ponadto organizacje te zwykle podają, 

że reprezentują obywateli wielu państw europejskich, którzy nie wyznają żadnej religii 

(lub po prostu nie wierzą w Boga)898. 

3.5.1.3. Partnerzy dialogu ze strony Unii Europejskiej 

Unia Europejska, chcąc wdrożyć w życie art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu 

UE, wezwała instytucje unijne do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego 

dialogu z kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Współpracę w ramach dialogu z 

wymienionymi powyżej podmiotami podjęli kolejno: Parlament Europejski, Rada Unii 

Europejskiej, Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych899. Jak 

podaje Silvio Silvestri ustrukturyzowany dialog prowadzony przez instytucje unijne staje 

się swego rodzaju „półformalną polityką UE wobec religii”900. Określenie polityki UE 

wobec religii jako „półformalnej” wydaje się być uzasadnione ze względu na to, że: z 

jednej strony – Unia Europejska uregulowała explicite swoje kontakty z kościołami i 

związkami wyznaniowymi za pomocą art. 17 ust. 3 TFUE, ale z drugiej strony – w 

żadnym dokumencie prawnym czy politycznym UE nie znajdziemy wzmianki jakoby 

Unia Europejska kształtowała i prowadziła jakąkolwiek politykę wyznaniową. Wynika 

to głównie z tego, że nie posiada ona formalnie kompetencji do regulowania kwestii 

religijnych, co zdaje się potwierdzać art. 17 TFUE. Nie oznacza to jednak, że w praktyce 

nie prowadzi tego typu polityki. 

 
897 Por. M. Rynkowski, Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, dz. cyt., s. 

26. 
898 Por. M. Matlak, Jacques Delors, the Single Market and the Failed Attempt to Give a Soul to Europe, dz. 

cyt., s. 9.  
899 Europejska Służba Działań Zewnętrznych, ze względu na swoją znaczącą rolę w działaniach 

zewnętrznych UE, zostanie omówiona w ostatnim rozdziale pracy doktorskiej. 
900 Por. S. Silvestri, Islam and Religion in the EU Political System, dz. cyt., s. 1221. 
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3.5.1.3.1. Komisja Europejska 

Komisja Europejska była jedną z pierwszych instytucji unijnych, które 

zdecydowały się na nawiązanie instytucjonalnych relacji z kościołami i związkami 

wyznaniowymi. Tradycję dialogu zapoczątkowaną przez Jacquesa Delorsa kontynuowali 

następnie jego następcy inter alia: Jacques Santer, Romano Prodi czy José Manuel 

Barosso. Przewodniczący KE uznali ten dialog za ważny komponent demokracji 

uczestniczącej Unii Europejskiej.  

W dniu 8 marca 1989 roku Jacques Delors ustanowił wewnątrz Komisji 

Europejskiej nową grupę doradczą o nazwie Forward Studies Unit (w skrócie FSU), 

będącą czymś w rodzaju „wewnętrznego think thanku”. Grupie wyznaczonej do 

prowadzenia regularnego kontaktu z kościołami i innymi wspólnotami religijnymi 

przewodniczyli Jean-Claude Morel i Jérôme Vignon901. Forward Studies Unit 

kontynuowała dorobek wcześniej powołanej Grupy Lacroix902, aczkolwiek w 

przeciwieństwie do niej posiadała oficjalny mandat do prowadzenia dialogu z 

podmiotami wyznaniowymi. W 1990 roku sekretarzem FSU został zaś Marc Luyckx, 

katolicki ksiądz belgijskiego pochodzenia, który uczestniczył w opracowywaniu 

inicjatywy o nazwie „Dusza dla Europy”. W październiku 1996 roku został on zastąpiony 

na tym stanowisku przez Thomasa Jansena, sekretarza generalnego Europejskiej Partii 

Ludowej i członka Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików903.  

Jednym z osiągnięć FSU było zorganizowanie w maju 1998 roku wraz ze 

Światową Akademią Sztuki i Nauki seminarium na temat „Cywilizacji i rządów”. 

Podczas seminarium, odbywającego się w Brukseli, FSU wraz ze Światową Akademią 

Sztuki i Nauki przygotowała referat na temat: „Jak religia wpłynie na rząd i politykę 

zagraniczną w XXI wieku?”. W referacie zaprezentowanym przedstawicielom 

ministerstw zagranicznych państw europejskich przedstawiono interesującą hipotezę 

globalnego przejścia do transmodernistycznego świata (tj. do transmodernistycznej wizji 

religii i kultury). W referacie wskazano także, że w następnym stuleciu (tj. w XXI wieku) 

światowe religie zaczną odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu i realizacji polityki 

 
901 Por. L. Leuştean, Representing Religion in the European Union: Does God Matter?, Routledge 

Taylor&Francis Group, London-New York 2013, s. 8. 
902 Jean-Louis Lacroix, jako jeden z najbliższych doradców Jacquesa Delorsa, zajmował się kwestiami 

etycznymi. W 1987 roku Delors wyznaczył grupę doradców (tj. Grupę Lacroix) do prowadzenia dialogu z 

podmiotami wyznaniowymi, która nie miała początkowo oficjalnie wyznaczonego mandatu. Por. L. 

Leuştean, Representing Religion in the European Union: Does God Matter?, dz. cyt., s. 8.  
903 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 66.  
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publicznej904. Spoglądając na wydarzenia, mające miejsce w najnowszej historii, można 

powiedzieć, że przewidywania autorów referatu okazały się być trafne.  

W 2000 roku FSU została przemianowana na Grupę Doradców ds. Politycznych 

(w skrócie GOPA)905. Grupa ta była specjalnym ciałem doradczym przewodniczącego 

KE, Romano Prodiego. Koncentrowała ona swoją działalność na czterech obszarach, 

czyli: ekonomii, sprawach społecznych, sprawach zagranicznych i „dialogu z religiami i 

organizacjami światopoglądowymi”. Ponadto Roman Prodi wyznaczył Michaela 

Weningera, austriackiego dyplomatę, na osobę odpowiedzialną w Komisji Europejskiej 

za kontakty z kościołami i innymi wspólnotami religijnymi. Jak zauważa Lucian Leuştean 

przywództwo Thomasa Jansena i Michaela Weningera zbiegło się w czasie z 

ustanowieniem jednej z najbardziej znanych inicjatyw Komisji Europejskiej, a 

mianowicie z „Duszą dla Europy”. Inicjatywa ta miała na celu m.in. promocję dialogu 

religijnego między chrześcijanami, Żydami, muzułmanami i humanistami906.  

Po objęciu stanowiska przewodniczącego KE przez José Manuela Barosso doszło 

do wzmocnienia dialogu KE z podmiotami wyznaniowymi. Ten portugalski polityk 

okazał się być bardziej otwarty niż jego poprzednicy na współpracę z organizacjami 

religijnymi w zakresie tworzenia polityk szczegółowych UE. W 2005 roku 

zrestrukturyzował on Grupę Doradców ds. Politycznych i nadał jej nową nazwę. Od tej 

pory działało Biuro Europejskich Doradców Politycznych (w skrócie BEPA)907, którego 

aktywność była skoncentrowana w zasadzie na trzech obszarach: politycznym, 

ekonomicznym i społecznym. W ramach BEPA został powołany specjalny doradca do 

spraw dialogu z podmiotami religijnymi, filozoficznymi i tymi o charakterze 

niewyznaniowym. Na osobę odpowiedzialną za kontakty z kościołami i innymi 

wspólnotami religijnymi powołano Portugalczyka, Jorge César das Neves’a908. Po pięciu 

latach sprawowania funkcji, tj. w 2012 roku Jorge César das Neves został zastąpiony 

przez Katharinę von Schnurbein, protestantkę z Bawarii, która zdobywała swoje 

doświadczenie w pracy w instytucjach unijnych, pełniąc funkcję rzecznika KE ds. 

zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans909.  

 
904 Więcej na ten temat zob.: Religion and Governance by Harlan Cleveland and Marc Luyckx, Seminar on 

Governance and Civilizations, wnrf.org, Bruksela 14-16 maja 1998 r., 

http://www.wnrf.org/cms/govern.shtml [dostęp: 7.05.2021 r.]. 
905 Por. L. Leuştean, Representing Religion in the European Union: Does God Matter?, dz. cyt., s. 8. 
906 Por. L. Leuştean, Religious actors in the European Union, dz. cyt., s. 102. 
907 Z ang. Bureau of European Policy Advisers. 
908 Por. L. Leuştean, Religious actors in the European Union, dz. cyt., s. 102. 
909 W 2015 roku Katharina von Schnurbein została mianowana na stanowisko pierwszego koordynatora KE 

ds. zwalczania antysemityzmu. Wcześniej pełniła ona funkcję przewodniczącej Komisji ds. Europejskich 
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W listopadzie 2014 roku pod przewodnictwem Jeana-Claude Junckera BEPA 

została przemianowana na Europejskie Centrum Strategii Politycznej (w skrócie EPSC), 

podlegające bezpośrednio pod przewodniczącego Komisji Europejskiej. Centrum te 

działa do dzisiaj i składa się z doświadczonych analityków politycznych, którzy 

zapewniają przewodniczącemu KE i kolegium komisarzy fachowe doradztwo polityczne. 

Formułują oni także zalecenia dla KE w ważnych kwestiach dotyczących polityk 

unijnych. EPSC stara się ułatwić Komisji Europejskiej komunikację z ogółem 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym zwłaszcza z kościołami i związkami 

wyznaniowymi910. Pod przewodnictwem Ann Mettler911, Pawła Świebody912 i Mihnea 

Motoc913 Centrum Strategii Politycznej zapewnia przestrzeń w ramach Komisji 

Europejskiej do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i wspólnych projektów. 

Ponadto EPSC organizuje wiele seminariów i wydarzeń, w tym także tych poświęconych 

tematyce religijnej914. 

Za dialog z kościołami i związkami wyznaniowymi z ramienia Komisji 

Europejskiej odpowiada aktualnie jej wiceprzewodniczący, tj. Margaritis Schinas915, 

europejski urzędnik greckiego pochodzenia916. Zastąpił on na tym stanowisku Fransa 

Timmermansa, niderlandzkiego polityka i dyplomatę. Obecny wiceprzewodniczący KE 

bierze udział w spotkaniach organizowanych z inicjatywy Komisji Europejskiej w 

 
w niemieckim Bundestagu. Zob. Katharina Von Schnurbein, ehri-project.eu, https://www.ehri-

project.eu/katharina-von-schnurbein [dostęp: 7.05.2021 r.]. 
910 Por. European Commission, EPSC – European Political Strategy Centre,  

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/epsc-european-political-strategy-centre_en [dostęp: 

12.01.2021 r.]. 
911 Anna Mettler pełni funkcję dyrektora generalnego EPSC. Przed objęciem tego stanowiska była 

dyrektorem wykonawczym Rady Lizbońskiej (tj. brukselskiego think-thanku). Zob. Ann Mettler – 

Przewodnicząca EPSC, https://wayback.archive-

it.org/12090/20191129072943/https://ec.europa.eu/epsc/team/ann-mettler_en [dostęp: 9.04.2021 r.]. 
912 Paweł Świeboda to polski politolog, pełniący funkcję zastępcy dyrektora Europejskiego Centrum 

Strategii Politycznej. Wcześniej był prezesem fundacji demosEUROPA, czyli międzynarodowego ośrodka 

idei, którego zadaniem była analiza różnych aspektów funkcjonowania UE. Zob. Paweł Świeboda – 

Zastępca Przewodniczącego EPSC, 

https://web.archive.org/web/20161019223007/https://ec.europa.eu/epsc/team/pawe%C5%82-

%C5%9Bwieboda_en [dostęp: 9.04.2021 r.]. 
913 Obecnie funkcję zastępcy dyrektora EPSC pełni Mihnea Motoc. Zob. Europejskie Centrum Strategii 

Politycznej, Mihnea Motoc - Deputy Head of EPCS, https://wayback.archive-

it.org/12090/20191129103434/https://ec.europa.eu/epsc/team/mihnea-motoc_en [dostęp: 9.04.2021 r.] 
914 Por. Centrum Europejskiej Strategii Politycznej, https://wayback.archive-

it.org/12090/20191129071753/https://ec.europa.eu/epsc/about_en [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
915 W latach 2007-2009 Margaritis  Schinas był posłem do Parlamentu Europejskiego. Od 2019 roku pełni 

on funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Por. Parlament Europejski, Margaritis Schinas, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/39315/MARGARITIS_SCHINAS/history/6 [dostęp: 12.02.2021 

r.]. 
916 Więcej na temat Margaritis’a Schinas’a zob.: Komisja Europejska, Margaritis Schinas, ec.europa.eu, 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schinas_en [dostęp: 24.01.2021 r.]. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/epsc-european-political-strategy-centre_en
https://wayback.archive-it.org/12090/20191129071753/https:/ec.europa.eu/epsc/about_en
https://wayback.archive-it.org/12090/20191129071753/https:/ec.europa.eu/epsc/about_en
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ramach dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. Bywa on także zapraszany 

na spotkania zainicjowane przez różne wspólnoty religijne. Na przykład, w dniach 17-18 

marca 2021 roku Margaritis Schinas uczestniczył w dwudniowym spotkaniu biskupów 

delegatów COMECE, którego przedmiotem dyskusji była m.in. wolność kultu religijnego 

w czasie pandemii koronawirusa. Podczas spotkania grecki polityk wskazał na 

konieczność pogłębienia dialogu pomiędzy COMECE i instytucjami unijnymi. Podkreślił 

jednocześnie, że Kościoły mają etyczny i moralny wkład w walkę z pandemią i rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego917. 

Trzeba jednocześnie dodać, że Komisja Europejska posiada własnego 

koordynatora ds. dialogu z kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami 

wyznaniowymi, a także organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. W dniu 

2 października 2017 roku na to stanowisko został powołany Vincent Depaigne, który 

zastąpił Katharinę von Schnurbein, pełniącą tę funkcję w latach 2012-2017918. Wspólnoty 

religijne wyraziły nadzieję, że powołanie koordynatora do spraw dialogu sprawi, że ich 

współpraca z Komisją Europejską będzie przebiegała skuteczniej niż dotychczas919. 

COMECE wyraziło natomiast nadzieję, że w przyszłości rola koordynatora zostanie 

dodatkowo wzmocniona przez KE w taki sposób, aby „zapewnić prawdziwie regularny 

dialog poprzez częste, proaktywne kontakty z Kościołami”920. 

3.5.1.3.2. Parlament Europejski 

W Parlamencie Europejskim za wdrożenie dialogu ustanowionego na mocy art. 

17 ust. 3 TFUE jest odpowiedzialny jeden z jego wiceprzewodniczących, który został 

zobowiązany do corocznego przedstawienia Prezydium Parlamentu sprawozdania z 

prowadzonej przez siebie działalności w tym zakresie921. Parlament Europejski powołał 

 
917 Por. B. Zajączkowska, COMECE: solidarność kluczem do przyszłości, wiara.pl, 19 marca 2021 r., 

https://kosciol.wiara.pl/doc/6778002.COMECE-solidarnosc-kluczem-do-przyszlosci [dostęp: 1.05.2021 

r.]. 
918 Por. Komisja Europejska, Dialogue with churches, religious associations or communities and 

philosophical and non-confessional organisations, 3 grudnia 2020 r.,  

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 1.05.2021 r.]. 
919 Por. Serbian Orthodox Church, Meeting of the Committee of the Representatives  of the Orthodox 

Churches to the European Union took place in Brussels, spc.rs, 24 kwietnia 2018 r., 

http://www.spc.rs/eng/meeting_committee_representatives_orthodox_churches_european_union_took_pl

ace_brussels [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
920 Por. EU-Churches: Depaigne appointed new coordinator for dialogue between the European Union and 

the religious communities. Comece’s „welcome”, agensir.it, 5 października 2017 r., 

https://www.agensir.it/quotidiano/2017/10/5/eu-churches-depaigne-appointed-new-coordinator-for-

dialogue-between-the-european-union-and-the-religious-communities-comeces-welcome/, [dostęp: 

1.05.2021 r.]. 
921 Por. Wdrażanie art. 17 TFUE przez Parlament Europejski, europarl.europa.eu,  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-

dialogue/home/pl-article17-the-ep-implementation.pdf [dostęp: 10.01.2020 r.]. 

https://kosciol.wiara.pl/doc/6778002.COMECE-solidarnosc-kluczem-do-przyszlosci
http://www.spc.rs/eng/meeting_committee_representatives_orthodox_churches_european_union_took_place_brussels
http://www.spc.rs/eng/meeting_committee_representatives_orthodox_churches_european_union_took_place_brussels
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także specjalny sekretariat odpowiedzialny za wszelkie aspekty administracyjne 

dialogu922. 

Antonio Tajani po objęciu stanowiska przewodniczącego PE w 2017 roku uczynił 

Mairead McGuinness923 odpowiedzialną za dialog między Parlamentem Europejskim a 

kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i 

niewyznaniowymi924. Jednakże po objęciu przez Mairead McGuinness’a funkcji 

komisarza ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, 

nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Maria Sassoli powierzył to 

stanowisko Robercie Metsoli wchodzącej w skład Europejskiej Partii Ludowej925. 

Maltańska prawniczka i polityk, reprezentująca chrześcijańską demokrację pełni funkcję 

jednego z wiceprzewodniczących PE926. Chociaż wybór Roberty Metsoli na to 

stanowisko spotkał się z entuzjazmem religijnych partnerów dialogu, to lewicowi 

eurodeputowani nie pozostali obojętni wobec jej niektórych działań politycznych. Otóż 

Metsoli, podobnie zresztą jak i Ján Figel, dość aktywnie jest zaangażowana w obronę 

życia poczętego i postawę pro-life, co w przekonaniu przedstawicieli lewicy w PE 

pozostaje sprzeczne z katalogiem wartości europejskich927.  

Spoglądając zaś na frakcje polityczne działające w Parlamencie Europejskim 

należy zauważyć, że w dialogu z kościołami i związkami wyznaniowymi najbardziej 

aktywna jest Europejska Partia Ludowa, której członkowie wywodzą się ze środowisk o 

korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych. Deklaracja co do inspiracji 

 
922 Zob. tamże. 
923 Polityk i dziennikarka pochodzenia irlandzkiego. Od 2004 eurodeputowana do Parlamentu 

Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej.  
924 Por. Parlament Europejski, Dialog z kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i nie wyznaniowymi, https://www.europarl.europa.eu/at-your-

service/pl/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue [dostęp: 12.10.2020 r.]. 
925 Por. tamże. 
926 Zob. Parlament Europejski, Roberta Metsola, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/118859/ROBERTA_METSOLA/home [dostęp: 2.03.2021 r.]. 
927 W 2015 roku Roberta Metsoli głosowała przeciwko rezolucji o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn 

przygotowanej przez socjalistę, Marca Tarabellego. Sprzeciw wywołał u niej jeden z punktów rezolucji 

dotyczący zapewnienia kobietom łatwego dostępu do antykoncepcji i aborcji. Z kolei w 2021 roku Metsola 

wstrzymała się od głosu nad rezolucją dotyczącą zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Warto tutaj 

zauważyć, że wynik jej głosowań jest zgodny ze stanowiskiem kraju, którego reprezentuje w PE, tj. 

Republiki Malty. Otóż w tym kraju obowiązuje całkowity zakaz aborcji. Maltański kodeks karny 

kryminalizuje aborcję, stąd też mówi się, że Republika Malty jest najbardziej restrykcyjnym państwem 

członkowskim UE pod tym względem. Zob. Parlament Europejski, Projekt rezolucji w sprawie postępów 

w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2013 r., P8_TA(2015)0050, pkt 45; 

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji 

w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia 

kobiet, P9_TA(2021)0314, lit. j i nast. 
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chrześcijaństwem eurodeputowanych EPL, pochodzących z różnych państw 

członkowskich UE, jest rozumiana na różne sposoby. Przejawia się ona nie tylko w 

argumentacji politycznej, ale również w definiowaniu różnych pojęć, takich jak np. 

godność człowieka czy model rodziny928. Niemniej jednak, jak podkreślił Jan Olbrycht, 

jeden z posłów do PE „Dla jednych będzie to inspiracja chrześcijaństwem kościołów 

protestanckich, w dodatku z ich specyfiką lokalną, holenderską, szwedzką. Dla CSU 

będzie to inspiracja Kościołem katolickim z Bawarii. Dla innych Kościołem katolickim 

na Słowacji, w Polsce, we Francji…”929. Oznacza to, że wewnątrz EPL nie ma jednego, 

spójnego stanowiska, co do kwestii społecznych, politycznych, zasady rozdziału Kościoła 

i państwa, czy nawet dialogu PE z podmiotami religijnymi. Dlatego też w trakcie 

głosowań na forum PE frakcja polityczna EPL w kwestiach światopoglądowych często 

zachowuje się w sposób niejednolity930. Niezależnie od tego, Europejska Partia Ludowa, 

dostrzegając potrzebę współpracy z przedstawicielami różnych religii, prowadzi 

regularny dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy. Koordynacją prac Europejskiej 

Partii Ludowej w tym zakresie zajmuje się specjalnie powołana do tego grupa robocza, 

której współprzewodniczy Jan Olbrycht931. Jednym z głównych celów grupy jest 

promocja wzajemnego zrozumienia i poczucia tożsamości europejskiej, które stanowią 

podstawę wspólnego życia opartego na pokoju. Tematyka spotkań inicjowanych przez 

grupę roboczą ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego obejmuje szereg 

zagadnień skoncentrowanych zwłaszcza wokół religii i relacji międzynarodowych932. Na 

stronie internetowej EPL możemy przeczytać także, że jako frakcja polityczna PE stara 

się zrozumieć myśli i działania różnych organizacji religijnych w kwestiach, takich jak 

np.: napięcia społeczne, migracja czy edukacja. Co więcej, Europejska Partia Ludowa 

podejmuje regularną współpracę z przedstawicielami wielu wspólnot religijnych933, stąd 

 
928 Por. Olbrycht: Co robi chrześcijanin w UE, wywiad przeprowadzony przez Cezarego Michalskiego z 

Janem Olbrachtem, krytykapolityczna.pl, 21 czerwca 2013 r., 

https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/olbrycht-co-robi-chrzescijanin-w-ue/ [dostęp: 11.07.2021 r.]. 
929 Por. tamże. 
930 Por. tamże. 
931 Por. Jan Olbrycht, Działalność – Dialog religijny,  http://janolbrycht.pl/dzialalnosc/dialog-

miedzywyznaniowy/ [dostęp: 10.03.2021 r.]. 
932 Por. 2020: Podsumowanie aktywności grupy ds. dialogu międzykulturowego i religijnego, 

janolbrycht.pl, 12 stycznia 2021 r., http://janolbrycht.pl/2020-podsumowanie-aktywnosci-grupy-ds-

dialogu-miedzykulturowego-i-religijnego/ [dostęp: 3.03.2021 r.]. 
933 W corocznych konferencjach poświęconych dialogowi religijnemu uczestniczy kilkaset osób, w tym 

m.in.: posłowie do PE, przywódcy religijni, przedstawiciele rządów czy organizacje pozarządowe. 

Tematem dyskusji prowadzonych podczas konferencji są aktualne kwestie związane z dialogiem 

międzykulturowym oraz dialogiem między religią a polityką. Por. Grupa Europejskiej Partii Ludowej, 

Intercultural dialogue, https://www.eppgroup.eu/how-we-make-it-happen/outside-eu/intercultural-

dialogue [dostęp: 13.11.2020 r.]. 

http://janolbrycht.pl/2020-podsumowanie-aktywnosci-grupy-ds-dialogu-miedzykulturowego-i-religijnego/
http://janolbrycht.pl/2020-podsumowanie-aktywnosci-grupy-ds-dialogu-miedzykulturowego-i-religijnego/
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też chętnie bierze udział w organizowanych przez nich spotkaniach w celu omówienia 

aktualnych tematów związanych z bieżącą pracą Parlamentu Europejskiej. Ponadto jak 

wielokrotnie podkreśla EPL, są oni jedyną frakcją polityczną działającą w PE, która od 

dawna prowadzi regularny dialog z chrześcijanami, muzułmanami czy Żydami934.  

Centroprawicowe ugrupowanie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, 

podobnie zresztą jak EPP, popiera  założoną w 2015 roku Intergrupę PE ds. Wolności 

Religii lub Wyznań i Tolerancji Religijnej, która to zajmuje się ochroną i promocją 

wolności religijnej w działaniach zewnętrznych UE. Ponadto posłowie należący do tejże 

frakcji politycznej podkreślają znaczenie rodziny jako jednego z najważniejszych 

fundamentów społeczeństwa935, co znajduje się również w obszarze zainteresowań m.in. 

COMECE, jednego z głównych partnerów dialogu UE ustanowionego na mocy art. 17 

ust. 3 TFUE. Niemniej jednak, na oficjalnej stronie internetowej ugrupowania trudno jest 

znaleźć bardziej szczegółowe informacje dotyczące zaangażowania EKR w spotkania 

dialogowe UE z przedstawicielami wspólnot religijnych.  

Jak podaje Michał Gierycz, ugrupowania lewicowe i liberalne w PE stanowczo 

odrzucają perspektywę chrześcijańską w podejściu do pojmowania wartości 

europejskich, stąd też nie dziwi fakt, że dialog UE ze wspólnotami religijnymi nie leży w 

sferze ich głównego zainteresowania. Trzeba jednak mieć świadomość, że Europejska 

Partia Socjalistyczna, występująca w ramach PE pod nazwą Postępowy Sojusz 

Socjalistów i Demokratów (w skrócie S&D) jest mocno zaangażowana w inicjatywy 

propagujące ideę równouprawnienia związków homoseksualnych. Co więcej, S&D 

prowadzi także dość sporą aktywność na rzecz promocji aborcji, gdyż za kluczowy 

komponent praw człowieka uznaje prawa reprodukcyjne kobiet. Z kolei liberałowie, 

zrzeszeni wcześniej w Porozumieniu Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, a teraz 

we frakcji politycznej o nazwie Odnówmy Europę, opowiadają się za wzmocnieniem 

Agencji Praw Człowieka, która – co warto zauważyć – prowadzi aktywną działalność na 

rzecz zwiększenia uprawnień środowisk LGBTI936.  

 
934 Instytucje religijne odgrywają fundamentalną rolę w rozwiązywaniu konfliktów i pomagają tworzyć, 

komunikować i chronić wartości społeczne. Wywierają one także znaczący wpływ na społeczeństwo. Por. 

Grupa Europejskiej Partii Ludowej, Intercultural dialogue, eppgroup.eu, https://www.eppgroup.eu/how-

we-make-it-happen/outside-eu/intercultural-dialogue [dostęp: 13.11.2020 r.]. 
935 Por. M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w później nowoczesności, dz. cyt., s. 

232. 
936 Por. tamże, s. 225. 
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Podkreślić jednocześnie należy, że w Parlamencie Europejskim na różnych 

szczeblach podejmowane są dyskusje na tematy związane z neutralnością religijno-

światopoglądową instytucji publicznych, jak i wolnością religijną rozpatrywaną z 

perspektywy praw człowieka. Wiele debat w tym obszarze jest organizowanych przez 

ponadpartyjną Platformę Parlamentu Europejskiego na rzecz Sekularyzmu w Polityce 

(ang. The European Parliament Platform for Secularism in Politics), która uczestniczy w 

dyskusjach prowadzonych na forum unijnym na tematy związane z religią i 

sekularyzmem oraz dialogiem międzyreligijnym w UE. Platforma ta prowadzi 

monitoring naruszeń świeckiego charakteru sfery publicznej UE, a także naruszeń 

neutralności religijno-światopoglądowej Parlamentu Europejskiego937. Ponadto 

podejmuje ona  działania na rzecz ochrony i promocji praw podstawowych ze 

szczególnym uwzględnieniem wolności od religii. Warto wreszcie zauważyć, że na czele 

Platformy stoi Sophie in’t Veld, posłanka do PE z ramienia frakcji Odnówmy Europę, 

która promuje eutanazję, prawa społeczności LGBTI oraz publicznie popiera legalizację 

aborcji we wszystkich państwach członkowskich UE938. Co więcej, holenderska 

eurodeputowana otwarcie potępiała papieża Benedykta XVI za jego krytyczną postawę 

wobec ideologii gender939. 

Zważywszy na powyższe, można powiedzieć, że Parlament Europejski nie 

reprezentuje jednego, spójnego stanowiska wobec tematyki religijnej i 

światopoglądowej; stąd też na jakość i intensywność dialogu UE z partnerami 

określonymi w art. 17 ust. 3 TFUE znaczący wpływ ma orientacja polityczna 

eurodeputowanych wchodzących w skład Parlamentu Europejskiego. 

3.5.1.3.3. Rada Unii Europejskiej 

W literaturze przedmiotu zauważa się, że wspólnoty religijne są bardziej skłonne 

do kontaktu z urzędnikami Komisji Europejskiej i członkami Parlamentu Europejskiego 

niż z Radą Unii Europejskiej. Mimo to, RUE nie pozostaje całkowicie obojętna wobec 

tematyki religijno-światopoglądowej940. Spotkania partnerów dialogu z rotacyjną 

 
937 Por. M. Pasikowska-Schnass, The EU institutions and dialogue with non-confessional organisations, 

epthinktank.eu, 10 listopada 2015 r., https://epthinktank.eu/2015/11/10/the-eu-institutions-and-dialogue-

with-non-confessional-organisations/ [dostęp: 12.08.2020 r.]. 
938 Zob. C. Brand, Liberal crusader, politico.eu, 15 września 2010 r., 

https://www.politico.eu/article/liberal-crusader/ [dostęp: 12.08.2020 r.]. 
939 Por. Dutch MEP seeks condemnation of Pope's hatemongering, secularism.org.uk, 8 stycznia 2009 r., 

https://www.secularism.org.uk/news.html?referer=%2F105304.html [dostęp: 12.08.2020 r.]. 
940 Por. S. Silvestri, Islam and Religion in the EU Political System, dz. cyt., s. 1214. 
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prezydencją RUE odbywają się zwykle dwa razy do roku i wpisują się w długoletnią 

tradycję wspieraną przez art. 17 ust. 3 TFUE.  

Państwo członkowskie UE, które sprawuje sześciomiesięczną prezydencję w 

Radzie UE uczestniczy w spotkaniach zorganizowanych z przedstawicielami kościołów 

i związków wyznaniowych lub organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych. Na 

przykład, w styczniu 2020 roku COMECE wraz z CEC wspólnie przygotowały dokument 

stanowiący wkład do programu prezydencji Republiki Chorwacji w Radzie UE. 

Zadaniem chorwackiej prezydencji miało być kontynuowanie prac przygotowawczych 

do Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W związku z tym, w dokumencie 

opracowanym przez COMECE i CEC podkreślono, że obie organizacje reprezentujące 

kościoły chrześcijańskie w UE są gotowe wnieść swój wkład w to unijne przedsięwzięcie. 

Organizacje wyrażały także chęć podzielenia się z chorwacką prezydencją swoimi 

refleksjami i propozycjami odnoszącymi się do priorytetów jej przewodnictwa w RUE941. 

Stąd też, w dniu 20 stycznia 2020 roku delegacja ekumeniczna złożona z przedstawicieli 

COMECE i CEC spotkała się z Zagrzebiu z chorwackim premierem, Andrejem 

Plenkoviciem w celu wymiany poglądów na temat priorytetów ich prezydencji, która 

rozpoczęła się kilkanaście dni wcześniej, tj. w dniu 1 stycznia 2020 roku. Dyskusja, 

prowadzona podczas tego spotkania, była skoncentrowana w szczególności na 

przyszłości Europy. Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich wezwali Republikę 

Chorwacji do podjęcia podczas prezydencji w RUE aktywności na rzecz: 1) 

sprawiedliwej transformacji na mocy zaproponowanej inicjatywy Europejskiego 

Zielonego Ładu oraz 2) promocji wolności religijnej w Europie i na świecie942.  

Z kolei w dniu 28 stycznia 2021 roku zorganizowano spotkanie w formie 

videokonferencji Stałego Przedstawiciela Portugalii przy UE, Nuno Brito z delegacją 

Komisji Konferencji Episkopatów UE i Konferencji Kościołów Europejskich943. W 

ramach spotkania rozmawiano na temat głównych priorytetów portugalskiej prezydencji 

 
941 Więcej na ten temat zob. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Konferencja Kościołów 

Europejskich, Contribution of COMECE and CEC to Croatia’s EU Council Presidency Programme “A 

strong Europe in a world of challenges”, Styczeń 2020 r., 

http://www.comece.eu/dl/qKmnJKJKKOmKJqx4KJK/COMECE-

CEC_contribution_Croatian_Presidency_of_the_EU_Council_final.pdf [dostęp: 11.01.2021 r.]. 
942 Por. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Churches-EU Dialogue: COMECE and CEC 

meet with the Croatian EU Presidency, Press Release, 21 stycznia 2020 r., http://www.comece.eu/comece-

and-cec-meet-with-the-croatian-eu-presidency [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
943 W skład delegacji Kościołów UE weszli kolejno: ks. Manuel Barrios Prieto, sekretarz generalny 

COMECE, dr Jørgen Skov Sørensen, sekretarz generalny CEC, José-Luis Bazán, doradca prawny 

COMECE ds. migracji i azylu oraz wolności religijnej. 
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w Radzie UE. Ważnym tematem poruszanym podczas spotkania był przyszły udział 

kościołów chrześcijańskich w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Konferencja ta 

została pomyślana jako seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli państw 

członkowskich UE na temat kluczowych priorytetów i wyzwań Unii Europejskiej944.  

Podczas spotkania z Nuno Brito delegacja COMECE i CEC przedstawiła wspólne 

refleksje, propozycje i zalecenia polityczne odnoszące się do priorytetów portugalskiej 

prezydencji w UE. W kontekście pandemii COVID-19 przedstawiciele kościołów 

europejskich wezwali prezydencję do promowania dialogu i jedności państw 

członkowskich UE, wskazując jednocześnie, że „Nasze wspólne europejskie wartości - 

poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolność, demokracja, solidarność, 

równość i praworządność - wymagają ciągłego wzmacniania, aby potwierdzić nasze 

zaangażowanie w wizję Unii Europejskiej jako prawdziwej wspólnoty wartości, które 

przyczyniają się do wspólnej i zrównoważonej przyszłości świata”945. 

Nie sposób również nie zauważyć, że na podstawie art. 17 ust. 3 TFUE są 

organizowane spotkania rotacyjnej prezydencji RUE z organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Na przykład, w dniu 29 sierpnia 2017 roku 

przewodniczący Europejskiej Federacji Humanistycznej, Giulio Ercolessi spotkał się w 

Tallinie z Mattim Maasikasem, estońskim ministrem ds. Unii Europejskiej. Wśród 

zagadnień poruszanych na spotkaniu znalazła się kwestia praw osób LGBTI. 

Przewodniczący EFH wezwał estońską prezydencję: 1) do potwierdzenia, że prawa osób 

należących do środowiska LGBTI przeważają nad konstytucjami i tradycjami krajowymi 

państw członkowskich UE oraz 2) do dążenia do przyjęcia dyrektywy horyzontalnej w 

celu uzupełnienia ram antydyskryminacyjnych UE946. Z kolei w dniu 30 października 

2020 roku odbyło się spotkanie przewodniczącego Europejskiej Federacji 

Humanistycznej, Michaela Bauera i wiceprzewodniczącej Lone Ree Milkær z niemiecką 

prezydencją RUE, reprezentowaną przez ambasador Susanne Baumann, szefową 

Departamentu Organizacji Międzynarodowych w Federalnym Ministerstwie Spraw 

 
944 Więcej na ten temat zob.: Komisja Europejska, Konferencja w sprawie przyszłości Europy, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-

europe_pl [dostęp: 12.07.2021 r.].  
945 Por. Konferencja Kościołów Europejskich , Churches-EU Dialogue: Ecumenical delegation meets with 

Portuguese EU Presidency, 29 stycznia 2021 r., https://www.ceceurope.org/churches-eu-dialogue-

ecumenical-delegation-meets-with-portuguese-eu-presidency/ [dostęp: 9.03.2021 r.]. 
946 Zob. Europejska Federacja Humanistyczna, EHF meets Estionian Council Presidency, 30 sierpnia 2017 

r., humanistfederation.eu,  https://humanistfederation.eu/ehf-meets-estonian-council-presidency/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
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Zagranicznych. Przedstawiciele EFH zwrócili wówczas uwagę na przepisy prawne 

dotyczące bluźnierstwa, które stwarzają zagrożenie dla wolności przekonań i wolności 

wypowiedzi w niektórych państwach muzułmańskich. W przekonaniu Federacji otwarty 

ateizm oraz przywiązanie do liberalnej polityki społecznej czy praw osób LGBTI 

stanowią jeden z najczęstszych powodów prześladowań, choć nie zawsze są one 

odpowiednio uwzględniane w procedurach azylowych947.  

Zważywszy na powyższe, należy zauważyć, że spotkania z rotacyjną prezydencją 

RUE odbywają się zarówno z przedstawicielami wspólnot religijnych, jak i 

przedstawicielami organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych. Najczęściej w 

takich spotkaniach biorą udział podmioty, które posiadają największe doświadczenie w 

rzecznictwie swoich interesów na forum Unii Europejskiej. Ze strony partnerów 

religijnych jest to zwykle COMECE, które współpracuje w tym celu z CEC. Ze strony 

partnerów światopoglądowych i niewyznaniowych jest to zaś Europejska Federacja 

Humanistyczna. Spotkania te organizowane z podmiotami określonymi w art. 17 ust. 3 

TFUE mają na celu wymianę poglądów na temat aktualnych priorytetów działań 

podejmowanych przez państwo członkowskie UE sprawujące w danym momencie 

prezydencję w RUE. Z tego też względu COMECE wraz z CEC wspólnie opracowują 

dokumenty poświęcone ich refleksji na temat priorytetów konkretnej prezydencji RUE. 

Uczyniono tak np. w marcu 2018 roku, przygotowując wspólnie dokument, który 

prezentował ich refleksje i rekomendacje na temat kluczowych priorytetów bułgarskiej 

prezydencji RUE948.  

3.5.2. Forma i zakres przedmiotowy dialogu 

Dialog prowadzony przez Unię Europejską na mocy art. 17 ust. 3 TFUE 

umożliwia duchowe i etyczne spojrzenie na europejską agendę, które wykracza daleko 

poza interesy o charakterze stricte gospodarczym. Kościoły i związki wyznaniowe nie są 

przecież zwykłymi grupami lobbystycznymi prowadzącymi swoją działalność przy 

instytucjach unijnych. Owe podmioty posiadają specyficzne cele podejmowanego przez 

 
947 Zob. Europejska Federacja Humanistyczna, Political talks with the German Presidency of the European 

Council: EHF Lobbies for Human Rights and Civil Freedom outside and within the EU, 5 października 

2020 r., humanistfederation.eu, https://humanistfederation.eu/political-talks-with-the-german-presidency-

of-the-european-council-ehf-lobbies-for-human-rights-and-civil-freedoms-outside-and-within-the-eu/ 

[dostęp: 12.07.2021 r.]. 
948 Zob. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Konferencja Kościołów Europejskich, 

Bulgaria’s Presidency of the Council of the European Union. A Catholic Church reflection on the 

Presidency Priorities, Marzec 2018 r., https://www.comece.eu/wp-

content/uploads/sites/2/2021/01/pdf_20180508-2.pdf dostęp: 12.07.2021 r.]. 
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siebie rzecznictwa na poziomie ponadnarodowym. Przede wszystkim są one gotowe do 

chronienia tych wartości społecznych, które pozostają w zgodzie z pierwotnymi celami 

ojców-założycieli Unii Europejskiej949.  

Kościoły i związki wyznaniowe nie są aktywne we wszystkich obszarach polityk 

szczegółowych Unii Europejskiej. Prowadzą one jedynie aktywną działalność w 

wybranych przez siebie obszarach, które uważają za szczególnie istotne. Zazwyczaj 

należą do nich inter alia: tożsamość europejska, etyka i moralność, prawa człowieka oraz 

wolność religijna950. Warto przy tym zauważyć, że skrupulatny i uważny monitoring 

przez wspólnoty religijne wszelkich aspektów działalności politycznej i prawnej UE nie 

jest możliwy ze względu na posiadane przez nie ograniczone zasoby finansowe czy 

organizacyjne951. 

Najczęściej współpraca Unii Europejskiej z kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi przybiera 

postać konsultacji lub spotkań. Lucian Leuştean wyróżnia przy tym dwa rodzaje spotkań 

organizowanych na mocy art. 17 ust. 3 TFUE. Po pierwsze, są to grupy robocze, w 

których eksperci z obu stron dialogu wspólnie pracują nad konkretnymi zagadnieniami 

unijnymi. Po drugie, są to oficjalne, bardziej medialne spotkania, sprowadzające się w 

zasadzie do możliwości fotografowania osób, posiadających najwyższy szczebel 

przywództwa politycznego i religijnego w Europie952. 

Spotkania organizowane przez UE na wysokim szczeblu dotyczą bieżących 

zagadnień z zakresu polityk unijnych, takich jak np.: migracja, walka z ubóstwem, 

wykluczenie społeczne, solidarność międzypokoleniowa, kryzys demograficzny, etc. 

Należy jednocześnie mieć świadomość, że spotkania te są najbardziej widoczne dla prasy 

i ogółu społeczeństwa, aczkolwiek nie sprzyjają one poważnym refleksjom i dyskusjom 

ze względu na znaczące ograniczenia czasowe, jak również sporą liczbę uczestniczących 

w nich podmiotów religijnych. Spotkania na wysokim szczeblu odbywają się zwykle raz 

 
949 Por. Jesuit European Social Centre, Fostering dialogue between religious or non-confessional actors 

and the European Parliament, jesc.eu, 29 lipca 2019 r., https://jesc.eu/fostering-dialogue-between-

religious-or-non- [dostęp:10.10.2020 r.]. 
950 Zob. np. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Our Topics, 

http://www.comece.eu/site/en/ourtopics [dostęp: 11.01.2021 r.]. 
951 Por. S.A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 13. 
952 Na przykład, kiedy w spotkaniu uczestniczy przewodniczący Rady UE, Parlament Europejski i Komisja 

Europejska, a także przywódcy Kościoła oraz przywódcy innych religii, Por. S. A. Mudrov, The European 

Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., s. 24. 

http://www.comece.eu/site/en/ourtopics
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do roku i trwają mniej więcej dwie godziny953. W ostatnich latach w takich spotkaniach 

uczestniczy około 8-10 przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych lub innych 

organizacji religijnych. Widać tutaj wyraźnie tendencję malejącą, ponieważ w latach 

2010-2015 liczba podmiotów religijnych wahała się pomiędzy piętnaście a dwadzieścia 

cztery954. 

Pierwsze spotkanie na wysokim szczeblu odbyło się w lipcu 2005 roku, czyli kilka 

dni po atakach terrorystycznych, które miały miejsce w Londynie. W związku z tym, 

spotkanie to było skoncentrowane w dużej mierze na zagadnieniach związanych z walką 

z terroryzmem w Europie oraz wyeliminowaniem jego przyczyn. Od 2007 roku spotkania 

wysokiego szczebla są organizowane przez Komisję Europejską, a udział w nich biorą na 

ogół przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dodatkowo w 

zależności od tematu spotkania w dialogu partycypują także inni, oddelegowani 

przedstawiciele instytucji unijnych. Na przykład, w spotkaniu dotyczącym „Migracji, 

integracji i wartości europejskich” zorganizowanym w dniu 29 listopada 2016 roku udział 

wziął Dimistris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i 

obywatelstwa955. 

Ostatnie spotkanie wysokiego szczebla z przywódcami religijnymi 

zorganizowane przez KE odbyło się w dniu 27 listopada 2020 roku. Gospodarzem tego 

wydarzenia zatytułowanego jako „Europejski styl życia” był Margaritis Schinas, 

wiceprzewodniczący KE. Podczas tego wydarzenia poszukiwano przede wszystkim 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób obecny kryzys może wpłynąć na styl życia 

Europejczyków oraz jak go może podważać. Zeszłorocznemu spotkaniu towarzyszyły 

także dyskusje na tematy związane z paktem migracji i azylu, włączeniem społecznym, 

czy postępem w tworzeniu tzw. unii zdrowia wewnątrz UE956. Jak wcześniej 

wspomniano, spotkania z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych 

organizowane przez KE najczęściej odbywają się w atmosferze formalności i 

dyplomatycznej grzeczności. Podczas tych spotkań unika się bowiem pogłębionej 

 
953 Por. tamże. 
954 Zob. Załącznik nr 1 dołączony do pracy doktorskiej. 
955 Zob. tamże. 
956 Por. Komisja Europejska, Press conference of Margaritis Schinas, Vice-President of the European 

Commission, Roberta Metsola, First Vice-President of the European Parliament, and religious leaders 

following their annual high-level meeting, https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199278 [dostęp: 

5.02.2021 r.]. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199278
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dyskusji na tematy, które mogą być w jakimś stopniu uznane za zbyt problematyczne lub 

kontrowersyjne957. 

Powszechną praktyką stosowaną przez Komisję Europejską jest organizowanie 

corocznie dwóch oddzielnych nieformalnych spotkań, w którym udział biorą 

przewodniczący Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europejskiej. Na jedno z tych spotkań zapraszani są wysocy rangą przedstawiciele 

kościołów i innych wspólnot religijnych, na drugie zaś, przedstawiciele organizacji 

światopoglądowych i niewyznaniowych. Aby móc powiedzieć, które z podmiotów 

wymienionych w art. 17 ust. 3 TFUE są stałymi partnerami dialogu, należałoby przede 

wszystkim spojrzeć na listę uczestników spotkań na wysokim szczeblu, które są 

organizowane na forum unijnym. Szczegółową listę uczestników tego typu spotkań 

prezentuje tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do pracy doktorskiej. 

W praktyce stronę chrześcijańską w dialogu ustanowionym na mocy art. 17 ust. 3 

TFUE najczęściej reprezentują przedstawiciele COMECE oraz przedstawiciele CEC, 

którzy uczestniczą właściwie w każdym spotkaniu organizowanym przez 

przewodniczącego Komisji Europejskiej. W spotkaniach na wysokim szczeblu 

partycypują ponadto: przywódcy żydowscy, przywódcy kościołów ortodoksyjnych, 

protestanckich oraz przedstawiciele wspólnot muzułmańskich, hinduskich czy 

buddyjskich. Przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w takich 

spotkaniach brali udział również przedstawiciele Kościoła anglikańskiego958.  

Od 2010 roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uczestniczy w dialogu 

z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi959. W spotkaniach na wysokim 

szczeblu z wiceprzewodniczącym KE bierze udział zazwyczaj od siedmiu do trzynastu 

osób reprezentujących różne organizacje światopoglądowe i filozoficzne. Patrząc na 

zmniejszającą się liczbę podmiotów religijnych w spotkaniach na szczycie, można śmiało 

powiedzieć, że reprezentatywność wspólnot religijnych i organizacji światopoglądowych 

i niewyznaniowych została właściwie zrównana na forum unijnym. Ten fakt jest o tyle 

zaskakujący, że organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe liczą w Europie około 

 
957 Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 26. 
958 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oficjalnie opuściło Unię Europejską w 

dniu 31 stycznia 2020 roku. 
959 Zob. Tabelę prezentującą listę uczestników tego typu spotkań, która stanowi załącznik nr 2 dołączony 

do pracy doktorskiej. 
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100-200 tys. członków, a zatem znacznie mniej niż kościoły i związki wyznaniowe. 

Spoglądając na to z perspektywy unijnej polityki wyznaniowej, można stwierdzić, że 

Unia Europejska w dialogu ustanowionym na mocy art. 17 ust. 3 TFUE promuje w 

znacznej mierze stanowiska świeckie reprezentowane przez niewielkie podmioty, co 

prowadzi do nadreprezentacji głosów marginalnych na forum UE960.  

Oprócz spotkań na wysokim szczeblu instytucje unijne współpracują z partnerami 

dialogu w tzw. grupach roboczych, w których uczestniczą wspólnoty religijne oraz 

organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe. Dotychczasowe ustalenie pozwalają 

stwierdzić, że instytucje unijne nie dają preferencyjnych warunków pierwszym 

uczestnikom nad tymi drugimi961. Niemniej jednak, co jakiś czas Europejska Federacja 

Humanistyczna podnosi publicznie argument, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia 

z zinstytucjonalizowanymi i uprzywilejowanymi relacjami między instytucjami unijnymi 

a kościołami i związkami wyznaniowymi. W przekonaniu Federacji taka sytuacja 

powoduje, że w dialogu ustanowionym na mocy art. 17 ust. 3 TFUE w sposób 

niedostateczny jest reprezentowana strona organizacji światopoglądowych i 

niereligijnych.  Z tego też powodu w 2011 roku EFH oskarżyła Komisję Europejską o 

niechęć realizacji art. 17 ust. 3 TFUE, co było bezpośrednią przyczyną wniesienia przez 

nią skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedmiotem skargi była 

odmowa KE zaakceptowania zgłoszonej przez EFH propozycji zorganizowania 

seminarium dialogu poświęconego zagadnieniom związanym z prawami człowieka, 

równością i niedyskryminacją. Warto tutaj przypomnieć, że partnerzy dialogu 

wyszczególnieni w art. 17 ust. 3 TFUE są regularnie zapraszani przez instytucje unijne 

do udziału w procesie kształtowania polityk szczegółowych Unii Europejskiej. 

Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem ich partycypacji w pisemnych procedurach 

konsultacyjnych, których inicjatorem jest Komisja Europejska962.  

Procedura konsultacji przedlegislacyjnej daje wspólnotom religijnym, jak i 

organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym możliwość zabierania głosu wobec 

planowanych w przyszłości regulacji prawnych UE. Przykładem tego typu aktywności ze 

strony podmiotów religijnych jest wydane w 2006 roku oświadczenie Komitetu 

 
960 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa UE, dz. cyt., s. 29.  
961 Por. S. A. Mudrov, The European Union and Christian Churches: The patterns of interaction, dz. cyt., 

s. 26. 
962 Por. Komisja Europejska, Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU by the European 

Commission, https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf 

[dostęp: 13.10.2019 r.]. 
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Wykonawczego COMECE, wyrażające sprzeciw wobec propozycji KE i PE, aby z 

funduszy unijnych finansować działania badawcze, do których przeprowadzenia miały 

być wykorzystywane ludzkie embriony oraz embrionalne komórki macierzyste963. 

Ponadto COMECE bywa zwykle zaangażowane w takie dyskusje toczone na forum UE, 

w których tematyka koncentruje się w szczególności wokół: ochrony życia od chwili 

poczęcia, koncepcji instytucji małżeństwa i rodziny czy badań nad ludzkimi 

embrionalnymi komórkami macierzystymi964.  

Należy jednak mieć świadomość, że znaczenie dialogu ustanowionego na mocy 

art. 17 ust. 3 TFUE nie wydaje się być zbyt istotne dla Komisji Europejskiej. Jak zauważa 

Michał Matlak format organizowanych corocznie spotkań na wysokim szczeblu bywa 

problematyczny z punktu widzenia obu stron tego dialogu. Po pierwsze, Komisja 

Europejska ma trudności z właściwym doborem reprezentatywnych partnerów dialogu. 

Na przykład, niektórzy przedstawiciele społeczności muzułmańskiej czy lóż masońskich 

wydają się być wybierani po prostu w sposób losowy i wysoce nieprzemyślany. Po 

drugie, konkluzje z tych spotkań nie wydają się mieć większego znaczenia, co zdaje się 

potwierdzać wypowiedź jednego z uczestników takiego spotkania, w której stwierdził, że 

właściwie to można napisać komunikat prasowy jeszcze przed rozpoczęciem takiego 

spotkania965. Podobnego zdania jest François Foret, według którego Komisja Europejska 

proponuje rolę ściśle konsultacyjną dla kościołów i związków wyznaniowych, która nie 

stanowi rzeczywistej szansy ich wpływu na proces decyzyjny Unii Europejskiej966. 

Niewątpliwie ustanowienie dialogu na mocy art. 17 ust. 3 TFUE było procesem 

długotrwałym i stopniowym. Ewolucja dialogu między instytucjami unijnymi a 

kościołami i związkami wyznaniowymi polegała na odejściu od nieformalnych 

kontaktów na rzecz ustrukturyzowanego programu spotkań. Stanowiło to z pewnością 

spore wyzwanie dla Unii Europejskiej, która przyjmując postawę organizacji neutralno-

światopoglądowej, miała uznać jednocześnie rolę wspólnot religijnych w kształtowaniu 

 
963 Zob. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Statement of the Executive Committee of 

COMECE on the occassion of the Competitiveness Council and the vote in the European Parliament’s 

ITRE. Committee on the 7th Research Framework Programme on 30 May 2006 in Brussels, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2006/article/7596.html [dostęp: 12.08.2020 r.]. 
964 Więcej na ten temat zob.: S. Guerra, Religion and the EU [in:] J. FitzGibbon, B. Leruth, N.J. Startin 

(eds.), Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon: The Emergence of a New 

Sphere of Opposition, Abingdon: Routledge, New York 2016. 
965 Por. M. Matlak, Jacques Delors, the Single Market and the Failed Attempt to Give a Soul to Europe, dz. 

cyt., s. 8. 
966 Por. F. Foret, Religion a solution or a Problem for the Legitimisation of the European Union?, dz. cyt., 

s. 39. 
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polityk i prawa UE967. W literaturze przedmiotu wskazuje się również, że nie ma jasności 

co do tego, czy dialog określony w art. 17 ust. 3 TFUE rzeczywiście stał się istotnym 

instrumentem demokracji uczestniczącej w UE. Ponadto wątpliwości wzbudza to, czy 

wspomniany dialog, jako formalnie ustanowione narzędzie, posiada w praktyce 

wymierny wpływ na przebieg procesów politycznych w UE968. 

 Niezależnie od powyższego, dialog instytucji unijnych ze wspólnotami 

religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi stanowi 

centralny punkt polityki wyznaniowej Unii Europejskiej. Stąd też właściwe w tym 

miejscu wydaje się być pytania: jakie jest właściwie znaczenie dialogu ustanowionego na 

mocy art. 17 ust. 3 TFUE dla polityki konfesyjnej UE? 

Obecnie religie coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania zarówno 

na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej, jak i międzynarodowej i to pomimo widocznego 

wzrostu sekularyzacji sfery publicznej w państwach członkowskich UE. W jednym z 

wywiadów udzielonych w 2016 roku Michałowi Matlakowi, José Emanuel Barosso, były 

przewodniczący Komisji Europejskiej, będąc zapytanym o rezultat spotkań 

organizowanych w ramach dialogu na mocy art. 17 ust. 3 TFUE powiedział, że dialog ten 

sam w sobie jest bardzo ważny. Niemniej, Barosso podkreślił jednocześnie, że instytucje 

polityczne UE nadal powinny pozostawać świeckie, choć powinny być zarazem otwarte 

na uznanie znaczenia religii. Jak podkreśla Michał Matlak, wywiad przeprowadzony z 

byłym przewodniczącym KE może posłużyć jako dobry przykład postawy 

reprezentowanej współcześnie przez pewną część europejskich elit politycznych w 

odniesieniu do religii. Elity te, choć pozostają w mniejszości, odrzucają ścisły 

ideologiczny sekularyzm i wciąż wierzą w potrzebę dialogu prowadzonego przez UE ze 

wspólnotami religijnymi969. Mimo to warto podkreślić, że kościoły i związki wyznaniowe 

działają dzisiaj pod presją silnej opozycji, tzw. sił świeckich, które wyraźnie dążą do tego, 

aby całkowicie zdominować przestrzeń polityczną UE. Niezależnie od tego, wspólnoty 

religijne wydają się być na tyle skuteczne, aby móc stworzyć równie silne koalicje na 

poparcie zgłaszanych przez siebie postulatów. Co ważne, do tychże koalicji nierzadko 

 
967 Por. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 

wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, dz. cyt., s. 73. 
968 Por. A. Portaru, Europe – in search of a soul? Article 17 TFUE and its functioning, “Nottingham Law 

Journal” 2017, no. 26, s. 37. 
969 Por. M. Matlak, Jacques Delors, the Single Market and the Failed Attempt to Give a Soul to Europe, dz. 

cyt., s. 9. 
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decydują się przystępować także przedstawiciele europejskich elit intelektualnych i 

politycznych970. 

3.6. Wnioski 

Spoglądając na akty prawa pierwotnego Unii Europejskiej możemy wyprowadzić 

trzy najważniejsze, konstytutywne elementy unijnej polityki wyznaniowej, a mianowicie: 

nieposzanowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, ochronę prawa do wolności 

religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym oraz prowadzenie dialogu UE 

z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi i 

niewyznaniowymi.  

Spór o umiejscowienie odwołania do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy 

pojawiał się na forum Unii Europejskiej aż trzykrotnie; początkowo podczas negocjacji 

nad treścią Karty Praw Podstawowych, następnie Traktatu ustanawiającego Konstytucję 

dla Europy, aż wreszcie Traktatu z Lizbony. Nie ulega wątpliwości, że poziom 

intensywności każdego z tych sporów uwidocznił, iż pomiędzy państwami 

członkowskimi UE istnieje głęboki i wyraźny podział odnoszący się do uznania 

dziedzictwa chrześcijańskiego Europy, a także samego sposobu rozumienia zasady 

neutralności religijno-światopoglądowej Unii Europejskiej. Antychrześcijańska polityka 

świadomie prowadzona przez niektóre państwa członkowskie UE ukazała, że stosunkowo 

niewielka liczba – aczkolwiek silnych pod względem negocjacyjnym – aktorów 

politycznych jest w stanie skutecznie zablokować pozostałych aktorów i wprowadzić 

rozwiązania prawne im przychylne. W konsekwencji tego, spór o dziedzictwo 

chrześcijańskie Starego Kontynentu pokazał, że projekt Unii Europejskiej w swej sferze 

prawnej jest nie tyle świecki, co raczej wrogi wobec chrześcijaństwa. Można zatem 

śmiało powiedzieć za Michałem Gieryczem, że przez ostatnie dwadzieścia lat próbowano 

wiele uczynić na poziomie politycznym, by móc skutecznie pozbawić projekt integracji 

europejskiej kontekstu chrześcijańskiego971. 

Zapewnienie ochrony wolności religijnej w wymiarze indywidualnym w prawie 

pierwotnym UE nie budzi wątpliwości. Wolność ta jest zabezpieczona również na 

poziomie prawa krajowego czy międzynarodowego, stąd też istnieje powszechny 

konsensus wśród państw członkowskich UE, co do zakresu jej ochrony. Z kolei wolność 

 
970 Por. S.A. Mudrow, Christian Churches as special participants of European integration: the process of 

EU Treaties’ Reform, dz. cyt., s. 25. 
971 Zob. Michał Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, dz. cyt., 

s. 180. 
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religijna w wymiarze instytucjonalnym dopiero w 2007 roku znalazła odpowiednie 

miejsce w prawie traktatowym UE. Uczyniono to za sprawą art. 17 ust. 1 TFUE, na mocy 

którego Unia Europejska zobowiązała się do poszanowania statusu prawnego kościołów 

i związków wyznaniowych oraz organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych 

przyznanym im na poziomie krajowym. Nadto w ustępie trzecim wspomnianego artykułu 

instytucje unijne zostały zobowiązane do prowadzenia otwartego, regularnego i 

przejrzystego dialogu ze wspólnotami religijnymi oraz organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Po wielu latach bardzo zdystansowanych i 

dyplomatycznych stosunków Unii Europejskiej z religią widać dzisiaj etap realnego 

dialogu. Niemniej jednak, spotkania na wysokim szczeblu organizowane w ramach 

dialogu ukazują, że dominującymi partnerami UE nie są wspólnoty religijne, lecz 

organizacje filozoficzne i światopoglądowe, a w szczególności wolna myśl, humaniści i 

masoni. 
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Część III 

Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej kształtowana w sposób 

pośredni 

 

Rozdział 4: Polityka wyznaniowa w ramach poszczególnych kompetencji Unii 

Europejskiej 

W polityce nierzadko istnieją zjawiska, które określa się mianem rex mixtae, czyli 

rzeczy mieszane. Stanowią one punkt styczności pomiędzy religijną sferą sacrum a 

świecką rzeczywistością profanum. Sprawy mieszane pojawiają się w sposób 

bezpośredni także na gruncie prawa traktatowego Unii Europejskiej, co starano się ukazać 

w drugiej części pracy doktorskiej. Mimo to, należy zauważyć, że na poziomie prawa 

pierwotnego UE kwestie religijne zostały uregulowane właściwie w sposób wysoce 

ogólnikowy; dlatego też, by móc dokonać właściwej charakterystyki polityki konfesyjnej 

Unii Europejskiej, należy przeanalizować konkretne regulacje prawne zamieszczone w 

aktach prawa pochodnego oraz postanowienia soft law przyjmowane w ramach 

poszczególnych polityk wewnętrznych UE i polityki zewnętrznej UE. 

Szczególnie interesujące wydaje się to, że w Unii Europejskiej wiele aktów prawa 

wtórnego dotyczy spraw, które prima facie nie wydają się być związane z religią. 

Niemniej jednak, punktem stycznym pomiędzy prawem unijnym i sferą religijną są nie 

tylko kwestie dotyczące wolności religijnej jednostki, ale także rozmaite aspekty 

funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych, które nolens volens wchodzą w 

zakres regulacji poszczególnych polityk wewnętrznych UE, np. polityki ochrony danych 

osobowych czy polityki niedyskryminacji i równego traktowania972. Odmiennie wygląda 

zaś sytuacja w ramach polityki zewnętrznej UE. W tym obszarze kwestie religijne 

oscylują głównie wokół zagadnienia promocji i ochrony prawa jednostek do wolności 

religijnej na świecie i to zarówno w relacjach UE z państwami trzecimi, jak i z 

organizacjami międzynarodowymi. 

Mając na uwadze powyższe, trzecia część pracy została podzielona na dwa 

rozdziały. Analiza wybranych polityk wewnętrznych UE i polityki zewnętrznej UE 

 
972 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 77. 
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koncentruje się w tych rozdziałach przede wszystkim na języku i treści dokumentów 

prawnych i politycznych Unii Europejskiej. W ten sposób starano się jak najlepiej 

przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy Unią Europejską i 

religią, które zwłaszcza w ostatnich latach stanowiły przedmiot ożywionych dyskusji 

politycznych nie tylko wewnątrz państw członkowskich UE, ale także na forum instytucji 

unijnych. Studia przypadku znajdujące się w tej części dysertacji starano się dobrać w 

taki sposób, aby móc ukazać specyfikę kształtowania i prowadzenia polityki 

wyznaniowej UE. Momentami podjęto także próbę ukazania gry politycznej w czasie 

unijnego procesu decyzyjnego i legislacyjnego, oraz nierzadko skomplikowanych i 

burzliwych relacji pomiędzy najważniejszymi instytucjami unijnymi. 

W rozdziale czwartym zawarto analizę wybranych wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości UE, których przedmiotem rozstrzygnięć były na przykład spory 

dotyczące zgodności działalności wspólnot religijnych z przepisami prawa unijnego z 

obszaru zatrudnienia i pracy. W tym miejscu właściwe wydaje się pytanie: czy Trybunał 

Sprawiedliwości UE w ogóle może ingerować w sprawy dotyczące religii? Odpowiedź 

nastręcza wiele trudności, aczkolwiek należy przyznać, że działalność orzecznicza TS UE 

ma istotne znaczenie dla procesu kształtowania polityki wyznaniowej UE i to z kilku 

ważnych przyczyn. Po pierwsze – Trybunał Sprawiedliwości UE posiada nadrzędną rolę 

interpretatora prawa unijnego, którego przepisy nierzadko nie dają precyzyjnej 

odpowiedzi na to, w jaki sposób należy rozumieć regulację niektórych kwestii 

religijnych. Po drugie – orzeczenia Trybunału stanowią jedną z rudymentarnych metod 

rozwoju integracji, co widać wyraźnie w sytuacji, gdy w kręgu państw członkowskich 

trudności przysparza uzgodnienie kolejnych zmian traktatowych – jak miało to chociażby 

miejsce w przypadku kwestii nadania niedzieli statusu dnia szczególnie istotnego z 

perspektywy odpoczynku po pracy. Dlatego też interpretacjom TS UE zdarza się 

wykraczać poza zapisy traktatowe tak, aby móc przezwyciężyć brak konsensusu 

pomiędzy państwami członkowskimi UE co do kierunków rozwoju integracji 

europejskiej, czy – w węższym ujęciu – konkretnej polityki unijnej. Jak podaje Tomasz 

Grosse, interpretacje Trybunału tworzą wtedy „nową jakość prawną mającą skutki 

polityczno-ustrojowe”973. Dodać jednocześnie należy, że działalność orzeczniczą 

Trybunału zwykło określać się mianem „podstępnej”, gdyż za jej pomocą dochodzi do 

 
973 Por. T.G. Grosse, Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 82. 
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rozwoju integracji w sposób wysoce nietransparentny974. Najogólniej rzecz ujmując, 

działalność jurysdykcyjna Trybunału Sprawiedliwości UE może prowadzić do 

regulowania implicite spraw religijnych na poziomie unijnym, co odbywa się z 

pominięciem jakiejkolwiek debaty publicznej. W ten sposób regulacja spraw religijnych 

na poziomie ponadnarodowym bywa często pozbawiona odpowiedniej legitymacji 

politycznej, co starano się nieraz ukazać w poniższym rozdziale. 

4.1. Polityka niedyskryminacji i równego traktowania Unii Europejskiej 

W literaturze przedmiotu szczególne zainteresowanie budzi unijna polityka 

niedyskryminacji i równego traktowania, gdyż problematyka równości i 

niedyskryminacji pojawia się właściwie we wszystkich dziedzinach polityk 

szczegółowych prowadzonych przez Unię Europejską. W systemie prawnym UE istnieje 

wiele regulacji prawnych traktujących o zakazie dyskryminacji z jakiejkolwiek 

przyczyny. Dotyczą one ogólnie pojmowanych, podstawowych sfer życia publicznego 

(gospodarka, stosunki społeczne, polityka, etc.) lub jego bardziej szczegółowych 

aspektów, jak np. obszaru zatrudnienia i pracy. Mimo to, w początkowym etapie 

integracji europejskiej koncentrowano uwagę przede wszystkim na zwalczaniu 

dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze zatrudnienia975. Dopiero później zaczęto 

uwzględniać inne kryteria dyskryminacji, jak np.: rasa, niepełnosprawność, wiek, czy 

pochodzenie etniczne976. Wśród niedopuszczalnych przez Unię Europejską kryteriów 

 
974 Por. tamże. 
975 Por. P. Burgoński, Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i 

antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002-2015, „Rocznik Integracji Europejskiej” 

2016, nr 10, s. 246. 
976 Dopiero w latach 90. XX w. grupy interesu publicznego silnie lobbowały na rzecz poszerzenia zasady 

niedyskryminacji w prawie unijnym na takie obszary, jak: religia i przekonania, wiek, niepełnosprawność, 

orientacja seksualna, rasa czy pochodzenie etniczne. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Amsterdamu w 

1999 roku następuje dynamiczny i jakościowy rozwój polityki równościowej i antydyskryminacyjnej UE, 

co stanowi wyraźny przejaw zwiększenia roli praw człowieka w procesie integracji europejskiej. Na mocy 

art. 13 ust. 1 TWE Rada Unii Europejskiej uzyskała podstawę prawną do przyjęcia niezbędnych środków 

„w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.  Regulacje prawne zawarte w art. 13 

TWE, określane mianem prawa antydyskryminacyjnego, nie wprowadziły zakazu dyskryminacji per se, 

lecz jedynie nadały RUE upoważnienie do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zwalczanie 

wszelkich przejawów dyskryminacji. Dodatkowo art. 13 TWE ukazał nowe spojrzenie Unii Europejskiej 

na zagadnienie niedyskryminacji. Od tej pory zasadę niedyskryminacji nie postrzegano jedynie z 

perspektywy ekonomicznej, ale także tej społecznej, związanej z ochroną praw jednostki. Por. P. Stanisz, 

Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 

listopada 2000 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2004, t. 7, s. 20; Agencja Praw Podstawowych UE, 

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, Luksemburg 2011, s. 14; P. Burgoński, Sposób 

nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa 

Unii Europejskiej w latach 2002-2015, dz. cyt., s. 243; J. Łopatowska, Discrimination based on religion or 

belief in the EU legal framework, “Derecho у Religion” 2009, vol. IV, s. 71; A. Śledzińska-Simon, Zasada 

równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, „Studia BAS” 2011, nr 2(26), s. 47. 
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dyskryminacji wymienia się również religię lub przekonania977. Unijna polityka 

niedyskryminacji i równego traktowania ma zatem istotne znaczenie nie tylko dla 

jednostek, ale także dla kościołów i związków wyznaniowych. Mając to na uwadze, 

należy skonstatować, że polityka niedyskryminacji i równego traktowania UE stanowi 

jeden z elementów składowych polityki konfesyjnej kształtowanej na poziomie unijnym, 

gdyż w jej ramach prawnych odnajdziemy wiele rozwiązań, które wprost odnoszą się do 

kwestii religijnych. Trzeba jednocześnie zauważyć, że w polityce niedyskryminacyjnej i 

równego traktowania religia została potraktowana w dwojaki sposób: 1) w sposób ogólny, 

gdyż stanowi ona jeden z wielu występujących przejawów zakazanej dyskryminacji w 

 
977 W aktach prawnych UE w języku angielskim w kontekście wolności religijnej pojawia się zwrot 

„religion or belief” (zob. np. art. 10 TFUE, art. 10 ust. 1 KPP, art. II-10 Traktatu ustanawiającego 

Konstytucję dla Europy), zdecydowanie rzadziej zaś zwrot „religion or beliefs” (zob. np. motyw 5 

Dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin). Użyty 

termin „belief”, które znaczy tyle, co wiara, przekonanie, opinia, w tekstach UE na ogół należy rozumieć 

jako odniesienie do wiary niereligijnej lub światopoglądu. 
W dokumentach prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka również pojawia się zwrot „religion 

or belief” (zob. art. 18 PDPC, art. 18 MPPOiP, czy art. 9 ust. 1 EKPC). Niemniej jednak, z punktu widzenia 

prawa międzynarodowego czy języka praw człowieka zwrot „wolność religijna” jest pojęciem 

wystarczającym, gdyż obejmuje swym zakresem także wolność od religii, a zatem wolność posiadania i 

głoszenia światopoglądu także niereligijnego. Można zatem powiedzieć, że obiektywnie nie ma 

konieczności wprowadzania nowej nomenklatury w tym zakresie. Stąd też można uznać, że stosowanie 

przez UE zwrotu „religion or belief” ma charakter manifestacyjny, a więc służy podkreśleniu wagi, jaką 

przywiązuje ona do negatywnego aspektu wolności religijnej. Być może ten podwójny zwrot „religion or 

belief” ma swoje odzwierciedlenie także w dwóch ustępach art. 17 TFUE, w których wyraźnie zostały 

oddzielone regulacje dotyczące kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji światopoglądowych 

i niewyznaniowych. 
Warto zwrócić także uwagę na pewną niekonsekwencję w polskim tłumaczeniu oficjalnych dokumentów 

UE, gdyż pojawiają się w nich często dwojakie przekłady angielskiego wyrażenia „religion or belief”. Raz 

zwrot ten tłumaczony jest jako „religia lub światopogląd” (zob. np. art. 10 TFUE, art. 19 ust. 1 TFUE), 

innym razem jako „religia lub przekonanie” (zob. np. art. 10 ust. 1 KPP, art. 1 i 2 Dyrektywy Rady 

2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r., ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 

zakresie zatrudnienia i pracy), a niekiedy nawet jako „religia lub wierzenia” (zob. np. motyw 5 Dyrektywy 

Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin).  
Zwykle tłumaczenie angielskiego zwrotu „religion or belief” na „religia lub światopogląd” pojawia się w 

kontekście dyskryminacji (zob. art. 10 TFUE, art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących 

przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) oraz motyw 8 Rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999), aczkolwiek w art. 1 Dyrektywy 

Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania 

w zakresie zatrudnienia i pracy, posłużono się zwrotem „religia lub przekonania”. W treści konkluzji RUE 

pojawia się jeszcze inny zwrot stanowiący tłumaczenie „religion or belief”, a mianowicie: „dyskryminacja 

ze względu na wyznanie lub przekonania” (zob. np. pkt 13 Konkluzji Rady w sprawie priorytetów UE na 

rok 2016 na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka). 
W konkluzjach Rady UE pojawia się natomiast raz zwrot „wolność religii lub wyznania” (pkt 7 Konkluzji 

Rady w sprawie Pakistanu z dnia 17 lipca 2017 r.), a innym razem „wolność religii lub przekonań” (zob. 

pkt 12 Konkluzji Rady w sprawie Jemenu z dnia 25 czerwca 2018 r.). W wersji anglojęzycznej w obu 

dokumentach zastosowano jednolity zwrot „freedom of religion or belief”. 
W świetle powyższego, aby uniknąć nieporozumień wynikających głównie z różnic w tłumaczeniach, w 

tytułach rozdziałów i paragrafów będę konsekwentnie używać zwrotu „religia lub przekonania”, nawet jeśli 

w polskim tekście omawianego dokumentu jest to oddane inaczej. 



241 
 

UE, oraz 2) w sposób szczególny, gdyż prawodawca unijny zastosował wobec religii tzw. 

klauzulę wyłączeniową. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach religia może 

stanowić przyczynę odmiennego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy. Niemniej 

jednak, należy poczynić jeszcze jedną, ważną uwagę; otóż za pomocą aktów prawa 

unijnego nie jesteśmy w stanie odczytać pomysłu prawodawcy unijnego na rozwiązanie 

problemu wyważenia konkurujących ze sobą niektórych praw i wolności, jak np. prawa 

do wolności religijnej, a swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym 

rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiono organom sądowym państw członkowskich UE, 

a w praktyce Trybunałowi Sprawiedliwości UE, który stanął przed niełatwym zadaniem 

znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy tymi prawami. 

4.1.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w prawie 

pierwotnym Unii Europejskiej 

Postanowienia zakazujące dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania 

występują w aktach prawnych UE o zróżnicowanym charakterze. Na pierwszy plan 

wysuwają się przede wszystkim postanowienia antydyskryminacyjne zawarte w aktach 

prawa pierwotnego UE. Zwalczanie dyskryminacji jest jednym z głównych celów Unii 

Europejskiej i stanowi centralny punkt unijnego prawodawstwa.  

W świetle brzmienia art. 3 ust. 3 TUE Unia Europejska „zwalcza wykluczenie 

społeczne i dyskryminację (…)”. Walka z dyskryminacją jest traktowana jako jedno z 

działań priorytetowych UE, gdyż, jak stanowi art. 10 TFUE, „przy określaniu i realizacji 

swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 

lub orientację seksualną”978. Tym sposobem Unia Europejska została zobowiązana do 

aktywnego promowania niedyskryminacji w sytuacji, gdy podejmuje aktywność jako 

prawodawca lub organ wykonawczy979. Można zatem powiedzieć, że zasada 

 
978 Art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 55. 
979 Por. G. Andreescu, References to God and the Christian Tradition in the Treaty Establishing a 

Constitution for Europe: An Examination of the Background, dz. cyt., s. 218. 
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niedyskryminacji i równego traktowania jest równocześnie celem, wartością980, 

obowiązkiem i kompetencją Unii Europejskiej981. 

Zintensyfikowanie unijnej walki z dyskryminacją nastąpiło za pośrednictwem 

Karty Praw Podstawowych, która uchodzi za fundamentalny akt prawny UE w zakresie 

ochrony praw człowieka982. Artykuł 21 ust. 1 KPP stanowi, że „zakazana jest wszelka 

dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 

cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne 

(…)”. W cytowanym artykule zakaz dyskryminacji został sformułowany zarówno w 

szerokim, jak i szczegółowym zakresie983. Oprócz zakazu dyskryminacji, Karta Praw 

Podstawowych uznaje równość wszystkich wobec prawa984. Równość ta nie powinna być 

jednak utożsamiana z równym traktowaniem, gdyż w wyjątkowych sytuacjach 

dozwolone jest odmienne traktowanie konkretnych jednostek lub grup985. 

Należy dodać, że gwarancje niedyskryminacji UE łączą się z gwarancjami 

przewidzianymi w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności z 1950 roku. Jak ujmuje to art. 6 ust. 3 TUE „prawa podstawowe, 

zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności (…) stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”. We 

wspomnianej Konwencji klauzula antydyskryminacyjna została umiejscowiona w art. 14, 

zgodnie z którym „korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji 

powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, 

 
980 Zgodnie z art. 2 TUE „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób 

należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym 

na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i 

mężczyzn”. Zob. art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 19.  
981 Por. A. Śledzińska- Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 82. 
982 W świetle art. 6 ust. 1 TUE „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku 

w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Postanowienia Karty w żaden sposób nie 

rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach. (…)”. Zob. art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 21. 
983 Por.  P. Borecki, Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim, 

„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 158. 
984 W świetle art. 20 KPP „Wszyscy są równi wobec prawa”. Zob. art. 20 Karty Praw Podstawowych, dz. 

cyt., s. 399. 
985 Zasada niedyskryminacji wyrażona w prawie UE oznacza zakaz nierównego traktowania. Stanowi ona 

wyraz równości formalnej, która polega na traktowaniu podobnych podmiotów według tego samego 

standardu. W literaturze przedmiotu wyróżnia się obok równości formalnej, równość materialną, której 

realizacja ma sprzyjać wyrównywaniu szans społecznych. Por. A. Śledzińska- Simon, Zasada równości i 

zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 43; M.C. Foblets, K. Alidadi, Summary 

report on the Religare Project, Summer 2013, s. 12. 
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rasa (…) religia, przekonania polityczne i inne (…)”. Przyjęty w 2000 roku Protokół nr 

12 dołączony do Konwencji rozszerza zakres niedopuszczalnych kryteriów 

dyskryminacji986, aczkolwiek nie został on jeszcze ratyfikowany przez wszystkie państwa 

członkowskie UE987. Podkreślić trzeba, że światowe i europejskie standardy w zakresie 

ochrony wolności i praw, oraz zwalczania dyskryminacji wyznaczyła Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku988. Dokument ten miał niebagatelny wpływ na 

kierunek późniejszych aktów prawnych zawierających gwarancje wolności i praw 

człowieka989.  

Obecnie podstawę prawną dla działań antydyskryminacyjnych Rady Unii 

Europejskiej tworzy art. 19 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE990, zgodnie z którym 

„[…] Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po 

uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu 

zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 

religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. W świetle 

cytowanego artykułu Rada UE może podejmować środki niezbędne do zwalczania 

dyskryminacji jedynie w tych obszarach, w których państwa członkowskie zdecydowały 

się na powierzenie kompetencji Unii Europejskiej. 

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że ogólny zakaz dyskryminacji, 

wyrażony w prawie pierwotnym UE, wymienia religię lub przekonania jedynie pośród 

potencjalnych przyczyn dyskryminacji. Zgodzić się zatem należy z poglądem Michała 

 
986 Zob. Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1153/protokol_nr_12_do_kwslwfdk.pdf [dostęp: 12.03.2020 r.]. 
987 Por. Agencja Praw Podstawowych UE, Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, dz. cyt., s. 

13. 
988 Warto tutaj zaznaczyć, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie jest umową międzynarodową, 

która wiązałaby państwa należące do ONZ w zakresie formalno-prawnym.  

Do zakazu dyskryminacji odwołano się w art. 2 i 7 PDPC. Zgodnie z art. 2 „Każdy człowiek posiada 

wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, 

koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, 

majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu”. W art. 7 wskazano natomiast, że „Wszyscy są równi 

wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają 

prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej 

Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację”. Zob. Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka [w:] A.D. Rotfeld (red.), Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw-

 człowieka. Akty prawa międzynarodowego i dokumenty KBWE, PISM, Warszawa 1989. 
989 Por.  P. Borecki, Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim, dz. 

cyt., s. 148. 
990 Treść art. 19 ust. 1 TFUE została utrzymana w podobnym brzmieniu, co treść art. 13 ust. 1 TWE. 
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Rynkowskiego, że rola i znaczenie religii nie zostały w żaden istotny sposób podkreślone 

w prawie pierwotnym UE991.  

4.1.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w obszarze 

zatrudnienia i pracy w prawie pochodnym Unii Europejskiej 

Kwestie związane ze zwalczaniem dyskryminacji ze względu na religię lub 

przekonania zawarto w prawie wtórnym UE, które stanowi istotny trzon unijnej polityki 

niedyskryminacji i równego traktowania. W ramach prawa pochodnego UE przyjęto aż 

szesnaście dyrektyw992, które odnoszą się explicite do zasady równości i 

niedyskryminacji w kilku obszarach, tj.: ochrony zdrowia, zabezpieczeń społecznych, 

edukacji, dostępu do dóbr i usług powszechnie oferowanych, oraz zatrudnienia i pracy993. 

Niemniej jednak, urzeczywistnienie zasady niedyskryminacji ze względu na religię lub 

przekonania jest szczególnie widoczne przy regulacji norm określających unijne 

standardy w obszarze zatrudnienia i pracy994. Takie kwestie podejmuje przede wszystkim 

Dyrektywa Rady 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki równego traktowania w 

zakresie zatrudnienia i pracy, przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w dniu 27 listopada 

2000 roku995.  

Dyrektywa 2000/78/WE ma szczególne znaczenie ze względu na występujące 

konflikty i napięcia pomiędzy prawem do bycia niedyskryminowanym, a prawem do 

wolności religijnej. Instytucje religijne, będąc podmiotem prawa do wolności religijnej, 

nierzadko bywają oskarżane o różnicowanie pracowników w oparciu o własne kryteria. 

W przekonaniu instytucji religijnych możliwość swobodnego zatrudniania stanowi 

przejaw wolności religijnej i umożliwia im realizację własnej misji religijnej. W 

powyższym kontekście nie dziwi zatem fakt, że owe konflikty i napięcia zostały 

dostrzeżone przez prawodawcę unijnego, dlatego też próbowano je rozwiązać na 

 
991 Por. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w UE, dz. cyt., s. 32. 
992 Por. P. Burgoński, Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i 

antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002-2015, dz. cyt., s. 246. 
993 Do zasady równości i niedyskryminacji odnoszą się następujące dyrektywy: 75/117/EWG, 

76/207/EWG, 79/7/EWG, 86/378/EWG, 86/613/EWG, 92/85/EWG, 96/34/WE, 96/97/WE, 97/80/WE, 

2000/43/WE, 2000/78/WE, 2002/73/WE, 2004/113/WE, 2006/54/WE, 2010/41/UE, 2012/29/UE. 
994 Por.  P. Borecki, Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim, dz. 

cyt., s. 159. 
995 Zob. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. UE L 303 z 2 dnia grudnia 2000 r., s. 16-22. 
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poziomie unijnym właśnie za pomocą dyrektywy 2000/78/WE, w której umieszczono 

tzw. klauzulę wyłączeniową996. 

Celem wydanej przez Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2000/78/WE było 

wyznaczenie ogólnych ram walki z dyskryminacją m.in. ze względu na religię lub 

przekonania, co miało sprzyjać realizacji zasady równego traktowania w dziedzinie 

zatrudnienia i pracy na terenie wszystkich państw członkowskich UE997. W motywie 23 

dyrektywy wskazano natomiast, że Unia Europejskiej dopuszcza możliwość odejścia 

przez państwa członkowskie UE od zasady równego traktowania, aczkolwiek może to 

nastąpić jedynie w obiektywnie określonych przypadkach. Różnice w traktowaniu mogą 

być zatem uzasadnione „w przypadku, gdy charakterystyka związana z religią lub 

światopoglądem (…) jest istotnym i determinującym wymogiem zawodowym, pod 

warunkiem, że cel jest zgodny z prawem, a wymóg zachowuje proporcje”998. Jak podaje 

ks. Piotr Stanisz, dyrektywa ta należy „do nielicznych aktów pochodnego prawa 

wspólnotowego, w których wyraźnie podjęta została problematyka związana z sytuacją 

prawną Kościołów i innych organizacji, których etyka opiera się na religii lub 

przekonaniach”999. Co istotne, w preambule tejże dyrektywy odwołano się do klauzuli 

kościelnej, czyli Deklaracji nr 11 dołączonej do Aktu Końcowego Traktatu z 

Amsterdamu1000. Potwierdzono w ten sposób prawo państw członkowskich UE do 

utrzymania lub wprowadzenia zgodnie z prawem, szczególnych postanowień 

dotyczących wymagań zawodowych, które mogą być stawiane w odniesieniu do 

działalności prowadzonej przez instytucje religijne1001. Niewątpliwie, klauzula kościelna 

stanowi jeden z czynników determinujących zakres i treść dyrektywy 2000/78/WE z 2000 

roku1002. 

 
996 Por. P. Burgoński, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, 

„Przegląd Europejski” 2018, nr 2, s. 54. 
997 Zob. art. 1 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 18. 
998 Zob. pkt 23 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 17. 
999 P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii 

Europejskiej z 27 listopada 2000 r., dz. cyt., s. 19. 
1000 Zob. motyw 24 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 17. 
1001 Zob. tamże. 
1002 Por. P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii 

Europejskiej z 27 listopada 2000 r., dz. cyt., s. 22. 



246 
 

Zgodnie ze wspomnianą powyżej dyrektywą, zatrudnienie, które jest realizowane 

w ramach działalności kościołów lub związków wyznaniowych, należy traktować na 

zasadzie wyjątku od ogólnej zasady równego traktowania, która w świetle brzmienia art. 

2 ust. 1 tejże dyrektywy oznacza brak jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu 

m.in. na religię lub przekonania1003.  

W dyrektywie 2000/78/WE w sposób dychotomiczny zdefiniowano kluczowe 

pojęcia dla obszaru zatrudnienia, ustanawiając np. definicje legalnej dyskryminacji 

bezpośredniej (zob. art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy) i dyskryminacji pośredniej (zob. art. 2 

ust. 2 lit. b dyrektywy)1004. Jak pisze ks. Piotr Stanisz, „pierwsza z nich ma miejsce 

wówczas, gdy jakaś osoba, z racji wyznawanej przez nią religii, światopoglądu bądź 

innych kryteriów uwzględnionych w dyrektywie, jest traktowana mniej przychylnie niż 

jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji”1005. Z 

dyskryminacją pośrednią mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy „przepis, kryterium 

lub pozornie neutralna praktyka może doprowadzić do powstania szczególnie 

niekorzystnej sytuacji dla osób wyznających daną religię lub światopogląd”1006. Za 

przykład dyskryminacji bezpośredniej (zwanej także dyskryminacją jawną) mogłaby 

posłużyć sytuacja, w której pracodawca zatrudnia osoby będące wyznawcami określonej 

religii (np. chrześcijaństwa), zaś odmawia zatrudnienia osób innego wyznania (np. 

islamu). Przykładem dyskryminacji pośredniej (zwanej także dyskryminacją ukrytą) 

byłaby zaś sytuacja, w której pracodawca ustaliłby wymagania dotyczące ubioru 

pracowniczego lub godzin pracy trudnych do spełnienia przez pracowników będących 

wyznawcami konkretnej religii. Takim wymogiem mogłaby być np. praca w niedziele, 

które przez członków Kościoła Katolickiego uznawane są za dni odpoczynku.  

W literaturze przedmiotu dostrzega się nadto różnicę pomiędzy dyskryminacją ze 

względu na religię lub przekonania, a dyskryminacją ze względu na pozostałe przejawy, 

czyli np. rasę, wiek, płeć czy pochodzenie etniczne; otóż religię lub przekonania zalicza 

się do subiektywnych i wewnętrznych podstaw dyskryminacji, zaś pozostałe przyczyny 

dyskryminacji stanowią zewnętrzne, fizyczne i obiektywne cechy każdego człowieka. 

 
1003 Zob. art. 2 ust. 1 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 18. 
1004 Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 2(151), s. 54. 
1005 Por. P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii 

Europejskiej z 27 listopada 2000 r., dz. cyt., s. 23. 
1006 Por. tamże. 
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Nie sposób więc nie zgodzić się z Joanną Łopatowską, że zastosowanie tych samych 

środków prawnych w celu zwalczania dyskryminacji zarówno z powodów 

subiektywnych, jak i obiektywnych, może niekiedy zakłócać prawidłowe wdrażanie 

prawa antydyskryminacyjnego UE do porządków prawnych państw członkowskich 

UE1007.  

Podkreślenia wymaga jednak to, że w dyrektywie Rady 2000/78//WE z 27 

listopada 2000 roku prawodawcy unijni próbowali znaleźć odpowiednią równowagę 

pomiędzy prawem do bycia niedyskryminowanym, a prawem do wolności religijnej. Stąd 

też w prawie antydyskryminacyjnym UE przewidziano w obszarze zatrudnienia i pracy 

szczególne wyjątki od zakazu dyskryminacji, które zostały określone jako tzw. „wymogi 

zawodowe”1008. Ze względu na sporą liczbę spraw wnoszonych do trybunałów 

europejskich zauważono bowiem, że instytucje religijne występujące w roli pracodawcy 

niejednokrotnie stają się adresatami oskarżeń o dyskryminację pracowników, tudzież 

kandydatów na pracowników, ze względu na płeć, religię lub orientację seksualną1009. 

Brak możliwości różnicowania pracowników w świetle obowiązujących norm 

niedyskryminacyjnych i równościowych z punktu widzenia instytucji religijnych może 

być traktowane jako przejaw unijnej ingerencji w zakres ich wewnętrznej autonomii. 

Możliwość swobodnego zatrudniania przez instytucje religijne należy zatem postrzegać 

jako wyraz wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym1010. 

 W związku z możliwością zaistnienia konfliktu bądź napięcia pomiędzy prawem 

do niedyskryminacji, a prawem do wolności religijnej, w art. 4 dyrektywy ramowej z 

2000 roku zamieszczono dwa rodzaje wyjątków od zasady niedyskryminacji w dziedzinie 

zatrudnienia i pracy. Owe wyjątki zostały przewidziane dla religii zorganizowanych (np. 

dla kościołów i związków wyznaniowych), oraz dla organizacji, których etos został 

oparty na religii lub przekonaniach (np. dla szkół wyznaniowych)1011. 

 
1007 Por. J. Łopatowska, Discrimination based on religion or belief in the EU legal framework, dz. cyt., s. 

74. 
1008 Por. A. Śledzińska- Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 69. 
1009 Jak wskazuje ks. Piotr Burgoński jest to konflikt o charakterze zewnętrznym występujący pomiędzy 

instytucją religijną a pracownikiem. Konflikt ten polega na kolizji praw należących do dwóch różnych grup, 

tj. prawo pracownika do bycia niedyskryminowanym i prawo instytucji religijnej do wolności religijnej. 

Por. P. Burgoński, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 58. 
1010 Por. tamże, s. 54-55. 
1011 Zob. art. 4 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 19. 
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Dla działalności kościołów i związków wyznaniowych niebagatelne znaczenie ma 

zwłaszcza art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78//WE, w którym wskazano, iż „Państwa 

Członkowskie mogą uznać, że odmienne traktowanie ze względu na cechy związane z 

jedną z przyczyn wymienionych w art. 1 nie stanowi dyskryminacji w przypadku, gdy ze 

względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania, dane cechy są 

istotnym i determinującym wymogiem zawodowym, pod warunkiem, że cel jest zgodny 

z prawem, a wymóg jest proporcjonalny”. Jak podaje Joanna Łopatowska, wyjątek od 

obowiązku niedyskryminowania będzie miał zastosowanie wówczas, gdy związek 

pomiędzy określonym stanowiskiem pracy, a wymaganymi cechami jest możliwy do 

udowodnienia1012. Adresatami tego wyjątku są wszyscy pracodawcy, a więc nie został on 

sformułowany wyłącznie dla kościołów i związków wyznaniowych1013. Dodatkowo 

wyjątek ten nie dotyczy tylko religii lub przekonań, lecz wszystkich przejawów 

dyskryminacji. Można zatem powiedzieć, że wyjątek od zasady niedyskryminacji 

przewidziany w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78//WE ma charakter ogólny i opiera się na 

autentycznych wymogach zawodowych1014. Tym samym, wymaganie bycia 

muzułmaninem w przypadku zatrudnienia jako imama w meczecie znajduje w świetle 

cytowanego artykułu odpowiednie uzasadnienie, natomiast wymaganie bycia 

muzułmaninem od osoby sprzątającej meczet wydaje się być już nieuzasadnione1015. 

Dodać jednocześnie wypada, że odstępstwa od zasady niedyskryminacji przewidziane w 

art. 4 ust. 1 dyrektywy umożliwiają np. zróżnicowane traktowanie kandydatów na 

stanowisko katechety szkolnego z uwzględnieniem ich religii lub przekonań1016. 

Znacznie szerszy i bardziej kontrowersyjny wyjątek od obowiązku 

niedyskryminowania został przewidziany w art. 4 ust 2 dyrektywy 2000/78/WE. Zgodnie 

z nim, państwa członkowskie UE mają możliwość uwzględnienia w swoim 

ustawodawstwie przepisów szczególnych, które odnoszą się do zatrudnienia w ramach 

działalności prowadzonej przez kościoły lub inne organizacje publiczne bądź prywatne, 

których etyka wynika z religii lub przekonań (np. szkół wyznaniowych). Wyjątek ten ma 

 
1012 Por. J. Łopatowska, Discrimination based on religion or belief in the EU legal framework, dz. cyt., s. 

81-82. 
1013 Por. P. Burgoński, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 65. 
1014 Por. J. Łopatowska, Discrimination based on religion or belief in the EU legal framework, dz. cyt., s. 

81-82. 
1015 Por. L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU law, Luxembourg 2006, s. 

56. 
1016 Por. P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii 

Europejskiej z 27 listopada 2000 r., dz. cyt., s. 25. 
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znacznie bardziej ograniczony krąg adresatów w porównaniu do określonego w art. 4 ust. 

1 dyrektywy 2000/78/WE. W tym przypadku, odmienne traktowanie nie stanowi 

przejawu dyskryminacji, jeśli „religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z 

prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający etykę organizacji”1017. 

Zgodnie z wyjątkiem zawartym w art. 4 ust 2 dyrektywy 2000/78/WE, 

pracodawcy mogą nakładać wymagania religijne na większą liczbę pracowników (np. na 

personel administracyjny lub personel sprzątający) w sytuacji, gdy miejsce pracy 

wymaga jednolitego środowiska pod względem religijnym i etycznym1018. Art. 4 ust. 2 

dyrektywy pozwala zatem pracodawcom, których działalność ma religijny charakter, 

wymagać od osób zatrudnionych, aby działały one lojalnie i w dobrej wierze wobec etosu 

ich organizacji. Na przykład, jeśli szkoła katolicka przy zatrudnianiu danej osoby na 

stanowisko nauczyciela fizyki czy chemii chce, aby była ona katolikiem, to musi 

wykazać, że ten wymóg zawodowy jest zgodny z prawem i stanowi uzasadniony cel, 

sprowadzający się do promowania i utrzymania etyki panującej w ich instytucji1019.  

Ponadto w art. 15 dyrektywy 2000/78/WE sformułowano zakaz dyskryminacji ze 

względu na religię lub przekonania w odniesieniu do Irlandii Północnej. Odejście od 

zasady równego traktowania wobec Irlandii Północnej jest związane z chęcią przełamania 

występujących w tym państwie podziałów historycznych pomiędzy głównymi 

wspólnotami religijnymi, czyli katolikami i protestantami. Prawodawcy unijni w ten 

sposób chcieli wyrównać szanse przedstawicielom tychże wspólnot religijnych w 

dostępie nie tylko do służb policyjnych, ale również pracy nauczycielskiej1020.  

Podkreślenia wymaga także fakt, że odstępstwa od zasady równego traktowania 

przewidziane w dyrektywie 2000/78/WE zostały ograniczone pod względem 

temporalnym. Oznacza to, że: po pierwsze – odmienne traktowanie ze względu na religię 

lub przekonania może zostać utrzymane przez państwa członkowskie UE, jeśli regulacje 

 
1017 Zob. art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 19. 
1018 Por. A. Śledzińska- Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 63; L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU law, dz. cyt., s. 56; 

P. Burgoński, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 66. 
1019 Por. J. Łopatowska, Discrimination based on religion or belief in the EU legal framework, dz. cyt., s. 

82-83; P. Burgoński, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, 

dz. cyt., s. 65, 68. 
1020 Zob. art. 15 ust. 1 i 2 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt., s. 21. 
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prawne w tym zakresie obowiązywały w dniu przyjęcia dyrektywy; po drugie – państwa 

członkowskie UE mogą przewidzieć odstępstwa od równego traktowania w swoim 

przyszłym ustawodawstwie tylko wtedy, gdy odzwierciedlałyby one praktykę krajową, 

istniejącą już w dniu przyjęcia wspomnianej dyrektywy1021. W przekonaniu ks. Piotra 

Stanisza, cezurę czasową przyjętą w dyrektywie można traktować jako próbę 

ograniczenia klauzuli kościelnej, stanowiącej potwierdzenie kompetencji wyłącznych 

państw członkowskich UE do regulowania sytuacji prawnej kościołów i związków 

wyznaniowych1022. Niemniej jednak, należy stwierdzić, że rozwiązania prawne zawarte 

w dyrektywie 2000/78//WE z 2000 roku starają się uwzględniać interesy wspólnot 

religijnych, które pozwalają im na zachowanie własnej tożsamości w obrębie 

prowadzonej przez siebie działalności1023.  Artykuł 4 ust. 1 i 2 dyrektywy 2000/78/WE 

chroni autonomię wewnętrzną kościołów i związków wyznaniowych, dając im np. prawo 

do odmowy zatrudnienia kobiet jako prezbiterów czy pastorów1024. 

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że przewidziane w dyrektywie 

ramowej wyjątki od zakazu dyskryminacji znajdują zastosowanie wobec instytucji 

religijnych wyłącznie w sytuacji, gdy występują one w roli pracodawcy. Prawodawca 

unijny we wspomnianym akcie prawa wtórnego UE wyróżnił dwa sposoby podejścia do 

instytucji religijnych.  Z jednej strony instytucje religijne traktuje jak innych 

pracodawców (zob. art. 4 ust. 1 dyrektywy), z drugiej strony, dostrzegając ich specyfikę 

i tożsamość, traktuje je jako instytucje stanowiące miejsce pracy jednolite pod względem 

etycznym (zob. art. 4 ust. 2 dyrektywy). Co więcej, zgoda prawodawców unijnych na 

nierówne traktowanie przez instytucje religijne w dziedzinie zatrudnienia i pracy 

prowadzi w rezultacie do przyznania pierwszeństwa wolności religijnej nad prawem do 

niedyskryminacji. 

 
1021 Zob. art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dz. cyt. s. 19. 
1022 Por. P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii 

Europejskiej z 27 listopada 2000 r., dz. cyt., s. 27. 
1023 Por. tamże, s. 28. 
1024 Por. J. Łopatowska, Discrimination based on religion or belief in the EU legal framework, dz. cyt., s. 

83; P. Burgoński, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 68. 
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4.1.3. Pojęcie „religii” w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym 

dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w obszarze zatrudnienia i 

pracy 

Przedstawione w poniższych podrozdziałach pracy sprawy rozpatrywane przez 

Trybunał Sprawiedliwości UE stały się okazją dla sędziów luksemburskich do wykładni 

pojęcia „religia”, ponieważ prawodawca unijny nie zdecydował się na jego zdefiniowanie 

w dyrektywie 2000/78/WE. Dość przy tym wspomnieć, że większość międzynarodowych 

dokumentów dotyczących praw człowieka, które chronią wolność religijną, również nie 

zawierają legalnej definicji pojęcia „religia”. Dla przykładu, Powszechna Deklaracja 

Praw Człowieka z 1948 roku unika ostatecznego stwierdzenia czym jest religia na rzecz 

szerszej terminologii, obejmującej swym zakresem wierzenia teistyczne, nieteistyczne i 

ateistyczne1025. 

Niewątpliwie zdefiniowanie pojęcia „religia” nastręcza wiele trudności 

interpretacyjnych. Nie wystarczy bowiem uznać za religię wiary w Boga, gdyż 

cechowałoby to – spośród powszechnie praktykowanych na świecie wyznań – jedynie 

judaizm, chrześcijaństwo i islam1026. Z uwagi na ten fakt, w celu ustalenia treści i zakresu 

pojęcia „religia”, należy odwołać się do doświadczeń państw członkowskich UE w tym 

zakresie. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że w ustawodawstwie wewnętrznym państw 

członkowskich UE zasadniczo nie pojawia się definicja tego pojęcia, co oznacza 

konieczność jej poszukiwania na gruncie np. orzecznictwa krajowych organów 

sądowych. W związku z tym problemem, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pojęcie 

„religia” należy definiować szeroko. Oznacza to, że trzeba je interpretować w taki sposób, 

aby obejmowało ono swym zakresem zarówno forum internum (czyli fakt posiadania 

przekonań religijnych), jak i forum externum (czyli publiczne uzewnętrznianie wiary). 

Dodatkowo w jednej z rozpatrywanych spraw Trybunał uznał, że dopiero zastosowanie 

takiej wykładni będzie odpowiadało wykładni samego pojęcia, które zostało użyte w art. 

10 ust. 1 Karty Praw Podstawowych (zob. wyrok Trybunału w sprawach połączonych 

C-804/18 i C-341/19)1027. Prawo do wolności religijnej, które zostało tam sformułowane 

stanowi zaś „integralną część kontekstu mającego znaczenie dla wykładni 2000/78, 

 
1025 Por. L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU law, dz. cyt., s. 4. 
1026 Taka definicja pomijałaby hinduizm, dla którego cechą charakterystyczną jest politeizm, oraz buddyzm, 

odrzucający wiarę w Boga. Por. L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU 

law, dz. cyt., s. 20. 
1027 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawach C-804/18 IX przeciwko WABE eV oraz 

C-341/19 MH Müller Handels, GmbH przeciwko MJ, ECLI:EU:C:2021:594, pkt 45. 
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odpowiada prawu zagwarantowanemu w art. 9 EKPC i że zgodnie z art. 52 ust. 3 Karty 

ma ono takie samo znaczenie i taki sam zakres jak to prawo”1028. Pomocne dla 

interpretacji pojęcia „religia” może okazać się również orzecznictwo Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który to z kolei przyjął niezwykle szeroką 

definicję pojęcia „religia”, obejmujące swym zakresem także zjawiska określane 

zwyczajowo mianem sekt. Sędziowie ETPC do religii zaliczyli m.in. sektę Sun Myung 

Moona, druidyzm czy Kościół Scjentologiczny1029. 

  Brak formalnej definicji religii w dyrektywie 2000/78/WE doprowadza do 

niespójności w rozumieniu tego pojęcia przez państwa członkowskie UE (jak ma to 

miejsce choćby w przypadku scjentologii), co z kolei może przyczynić się do 

zróżnicowanego poziomu ochrony przed dyskryminacją ze względu na religię lub 

przekonania1030. Zdaniem Jacka Falskiego, szeroka interpretacja pojęcia religii „służy 

możliwie najpełniejszej realizacji celu dyrektywy 2000/87/WE, a mianowicie sprzyjaniu 

tworzenia środowiska pracy pozbawionego dyskryminacji, i eksponuje zasadę 

równości”1031. Nieco inne stanowisko przyjęła Lucy Vickers, uznając, że pozostawienie 

nieokreślonym pojęcia „religia”, stanowiącego fundamentalny komponent idei ochrony 

praw człowieka, może być świadomym zabiegiem prawodawców unijnych, który 

pozwala na uniknięcie związania – zwłaszcza krajowych organów sądowych – 

przestarzałą czy niepełną definicją tego pojęcia. W ten oto sposób pojęcie „religii” można 

dostosować do wymogów dnia dzisiejszego tak, aby mogło ono odzwierciedlać aktualne 

jego rozumienie1032. 

4.1.4. Obecność symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE 

Z zagadnieniem niedyskryminacji i równego traktowania wiąże się explicite 

kwestia uzewnętrzniania przekonań religijnych w miejscu pracy lub ograniczania w tym 

zakresie wolności religijnej. Wydaje się być to szczególnie istotna kwestia dla państw 

członkowskich UE, w których w ostatniej dekadzie zauważa się szybki wzrost 

różnorodności religijnej. Dyskusje na temat noszenia symboli religijnych i/lub ubioru 

 
1028 Zob. tamże, pkt 48. 
1029 Por. Wyrok ETPC z dnia 20 marca 1989 roku w sprawie Chappell przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga 

nr 12587/86; I.C. Kamiński, Komentarz do art. 10 (wonność myśli, sumienia i wyznania), dz. cyt., s. 329. 
1030 Por. L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU law, dz. cyt., s. 4. 
1031 Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 62; L. Vickers, Religion ang Belief discrimination 

in employment – the EU law, dz. cyt., s. 26. 
1032 Por. L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU law, dz. cyt., s. 28. 
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religijnego w miejscu pracy nie odbywają się w próżni. Najczęściej występują one w 

państwach europejskich na tle innych dyskusji, np. poświęconych tematyce imigracji i 

integracji ludności napływowej ze społeczeństwem przyjmującym. Na ogół bowiem 

migranci praktykują inną religię – nierzadko wymagającą od swoich wyznawców 

uzewnętrzniania oznak przynależności wyznaniowej – niż dominujące w Europie 

chrześcijaństwo. Dla wielu Europejczyków widocznym przejawem religii jest zwłaszcza 

ubiór i symbole religijne, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. W szczególności 

należą do nich burki czy hidżaby, których noszenie przez muzułmanki jest nierzadko 

postrzegane jako przejaw ich niechęci do integracji ze społeczeństwem przyjmującym1033.  

Polityka zakazująca noszenia muzułmańskiej chusty, turbanu, czy kippy nie jest 

jednak neutralna. Przeciwnie; taka polityka jest niekorzystna dla osób, których religia 

wymaga zewnętrznej manifestacji ich przekonań religijnych1034. Niechęć Europejczyków 

do uzewnętrzniania religii przez muzułmanów – choć nierzadko i chrześcijan – 

doprowadziła do pojawienia się postulatów wzywających do zakazu noszenia ubrań i 

symboli religijnych w miejscach publicznych. Żądania te pojawiają się przede wszystkim 

w związku z chęcią utrzymania zasady świeckości i neutralności przestrzeni publicznej 

przez niektóre państwa członkowskie UE1035, o czym więcej wspomina Autorka w 

rozdziale pierwszym dysertacji. 

Istotną rolę w określaniu unijnych standardów w zakresie granic lub warunków 

uzewnętrzniania przekonań religijnych w miejscu pracy odgrywa Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej1036. Już w 1975 roku w sprawie Vivien Prais 

przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich1037 Trybunał miał okazję wypowiedzieć się na 

temat zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w obszarze 

 
1033 Por. Open Society Foundations, Employer's Bar on Religious Clothing and European Union 

Discrimination Law, justiceinitiative.org, s. 6, https://www.justiceinitiative.org/uploads/3ee205fb-ad07-

4ef2-9d45-2af0ec8101dc/briefing-cjeu-headscarves-20160712.pdf [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1034 Por. tamże. 
1035 Por. Komisja Europejska, A comparative analysis of non-discrimination law in Europe, European 

Union 2017, s. 19. 
1036 Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 53. 
1037 Sędziowie Trybunału Sprawiedliwość UE w sprawie C-130/75 Vivien Prais przeciwko Radzie Wspólnot 

Europejskich uznali, że wyznaczenie terminu konkursu na stanowisko w strukturach wspólnotowych na 

piątek może stanowić przejaw dyskryminacji kandydatów wyznania żydowskiego. Ze względu jednak na 

to, że Skarżąca odpowiednio wcześnie nie powiadomiła właściwego organu o braku możliwości przybycia 

na miejsce konkursu z powodów religijnych, Trybunał postanowił odrzucić jej wniosek, w którym to 

oskarżyła ona Radę o dyskryminację ze względu na religię. Więcej na ten temat zob.: Wyrok Trybunału z 

dnia 29 października 1976 roku w sprawie C-130/75 Vivien Prais przeciwko Council of the European 

Communities, EU:C:1976:142. 
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zatrudnienia i pracy. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że dopiero stosunkowo 

niedawno problem dyskryminacji z powodu uzewnętrzniania przekonań religijnych w 

miejscu pracy stał się przedmiotem rozstrzygnięć TS UE. Szerokim echem odbiły się 

zwłaszcza dwa wyroki wydane przez Trybunał luksemburski w 2017 roku, czyli 

siedemnaście lat po przyjęciu dyrektywy 2000/78/WE. Oba wyroki zostały wydane w 

trybie prejudycjalnym przez Wielką Izbę TS UE i dotyczą następujących spraw: S. 

Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S 

Secure Solution NV1038 oraz A. Bougnaoui, Association de défense des droits de l'homme 

(ADDH) przeciwko Micropole SA1039. Sprawy rozpatrywane przez Trybunał odnoszą się 

do wykładni dyrektywy 2000/78/WE, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, aczkolwiek przy rozpatrywaniu obu 

wniosków prejudycjalnych sędziowie luksemburscy wzięli pod uwagę jedynie religijny 

kontekst domniemanej dyskryminacji1040.  

Przedmiotem spraw rozpatrywanych przez sędziów Trybunału Sprawiedliwości 

UE była sytuacja pracowników, którzy zostali zwolnieni z powodu odmowy 

przestrzegania zasad dotyczących ubioru pozbawionego symboli religijnych w miejscu 

pracy. Co istotne, sprawy te miały miejsce w Republice Francuskiej i Królestwie Belgii, 

czyli w państwach członkowskich UE, w których noszenie chusty, stanowiącej symbol 

religii muzułmańskiej, wciąż stanowi przedmiot ożywionej debaty publicznej i budzi 

wiele emocji politycznych i społecznych. Jak pisze Jacek Falski, „kwestię tę wyostrza 

ponadto publicznoprawna laickość Francji stawiająca tamę ekspansji symboliki religijnej 

w przestrzeni publicznej”1041. 

W belgijskim wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego przedstawiono spór 

pomiędzy muzułmanką Samarą Achbitą1042 a zatrudniającym ją na stanowisku 

 
1038 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-157/15 S. Achbita, Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solution NV, 

ECLI:EU:C:2017:203.  
1039 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-188/15 A. Bougnaoui, Association de 

défance des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole SA, ECLI:EU:C:2017:203.  
1040 Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 62. 
1041 J. Falski, Ograniczenia w zakresie eksponowania symboliki religijnej (nowe restrykcje dotyczące 

ubioru) w przestrzeni publicznej współczesnej Francji, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 3, s. 39. 
1042 S. Achibita była wspierana przez Centrum Równości Szans i Zwalczania Rasizmu. Organizacja ta 

dążyła do tego, aby skierowano pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w celu 

wyjaśnienia, w jakich warunkach prywatny przedsiębiorca może nałożyć na pracowników wymóg 

neutralności. Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 58. 
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recepcjonistki prywatnym przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym G4S Secure Solution 

NV. Wniosek prejudycjalny złożony przez belgijski sąd odsyłający dotyczył 

wprowadzanego przez spółkę zakazu noszenia przez pracowników widocznych symboli 

przekonań politycznych, religijnych i światopoglądowych. Belgijski pracodawca był 

przeciwny noszeniu przez Skarżącą chusty islamskiej w miejscu pracy ze względu na 

przyjętą przez jego przedsiębiorstwo politykę neutralności religijno-światopoglądowej. Z 

kolei we francuskim wniosku prejudycjalnym sąd odsyłający przedstawił spór toczący 

się pomiędzy Asmą Bougnaoui, muzułmanką, a Micropole SA, który dotyczył 

wypowiedzenia Skarżącej umowy o pracę z powodu odmówienia przez nią zdjęcia 

islamskiej chusty w czasie wykonywania czynności zawodowych. 

W związku z rozpatrywaną sprawą Samary Achbity, belgijski sąd kasacyjny 

zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi, 

wśród których jedno dotyczyło tego:  

„Czy art. 2 ust. 2a dyrektywy 2000/78/WE należy interpretować w ten sposób, że 

zakaz noszenia przez muzułmankę chusty na głowie w miejscu pracy nie stanowi 

dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli reguła obowiązująca u pracodawcy zakazuje 

wszystkim pracownikom manifestowania w miejscu pracy, za pomocą znaków, swoich 

przekonań politycznych, światopoglądowych i religijnych?”1043.  

Wielka Izba TS UE, po przeanalizowaniu przedmiotu sprawy, odrzuciła stawiany 

przez Skarżącą zarzut dyskryminacji bezpośredniej, gdyż w przekonaniu sędziów 

luksemburskich postanowienia regulaminu pracy, które dotyczą noszenia widocznych 

symboli światopoglądowych, religijnych lub politycznych nie wprowadzają odmiennego 

traktowania w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy 2000/78/WE1044. Trybunał 

Sprawiedliwości UE, oddalając zarzut dyskryminacji bezpośredniej, podzielił w ten 

sposób wykładnię art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy, zaprezentowaną wcześniej przez rzecznika 

generalnego oraz rząd francuski i brytyjski. Jak zauważa Trybunał luksemburski, 

postanowienia regulaminu pracy były obowiązujące dla wszystkich pracowników 

przedsiębiorstwa i nakładały one jednakowo na nich wszystkich obowiązek noszenia 

 
1043 Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-157/15 S. Achbita, Centrum voor gelijkheid 

van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solution NV, dz. cyt., pkt 21. 
1044 Zob. tamże, pkt 30-32. 
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neutralnego stroju pod względem religijno-światopoglądowym1045. Dodatkowo w 

przedmiotowej sprawie Trybunał podniósł, że chęć realizacji przez przedsiębiorstwo 

polityki neutralności w relacjach z klientami, poprzez zakaz noszenia przez pracowników 

widocznych symboli religijnych, światopoglądowych lub politycznych, należy uznać za 

prawnie uzasadnioną pod warunkiem, że jest ona realizowana w sposób systematyczny i 

spójny1046. Oznacza to, że prywatne przedsiębiorstwo, działając w ramach wolności 

gospodarczej, może implementować w miejsce pracy przyjętą przez siebie politykę 

neutralności.  

 W drugiej rozpatrywanej przez TS UE sprawie, skarżąca Asma Bougnaoui, będąc 

zatrudnioną na stanowisku inżyniera ds. badań w świadczącym usługi informatyczne, 

prywatnym przedsiębiorstwie, została zwolniona z pracy z powodu naruszenia przez nią 

obowiązków pracowniczych po tym, jak jeden z klientów przedsiębiorstwa złożył skargę 

na to, że noszona przez nią chusta muzułmańska wywołuje u jego pracowników uczucie 

skrępowania. Francuski sąd kasacyjny postanowił więc zwrócić się do TS UE z 

następującym pytaniem prejudycjalnym:  

„Czy przepis art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE należy interpretować w ten 

sposób, że ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania, 

istotny i determinujący wymóg zawodowy stanowi życzenie klienta spółki doradztwa 

informatycznego, aby świadczenie usług informatycznych przez tę spółkę nie było już 

wykonywane przez pracownicę noszącą chustę islamską?”1047.  

Trybunał Sprawiedliwości UE po rozpatrzeniu sprawy A. Bougnaoui uznał, że w 

świetle art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE istotnym i determinującym wymogiem 

zawodowym nie może być życzenie klienta, by usługi, które są jemu świadczone, nie 

były wykonywane przez pracownicę noszącą chustę islamską1048. Takie sytuacje, mające 

charakter stricte subiektywny, nie mogą być uznawane za usprawiedliwienie działań 

przedsiębiorcy. Istotny i determinujący wymóg zawodowy powinien być albo 

 
1045 Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 64. 
1046 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-157/15 S. Achbita, Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solution NV, dz. cyt., pkt 40. 
1047 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-188/15 A. Bougnaoui, Association de 

défance des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole S.A, ECLI:EU:C:2017:204, pkt 19. 
1048 Zob. tamże, pkt 37-40. 



257 
 

podyktowany konkretnym rodzajem działalności zawodowej, albo związany z 

warunkami wykonywania tejże pracy1049. 

Zważywszy na przedmiot rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE w 

powyższych sprawach, należy zwrócić uwagę, iż w dniu 15 lipca 2021 roku sędziowie 

luksemburscy po raz kolejny mieli okazję zabrać głos w sprawie obecności symboli 

religijnych w miejscu pracy. W wydanym wyroku w połączonych sprawach C-804/18 IX 

przeciwko WABE eV oraz C-341/19 MH Müller Handels GmbH przeciwko MJ Trybunał 

ponownie dokonał wykładni dyrektywy 2000/78/WE, podejmując przy tym próbę 

odpowiedniego wyważenia prawa do wolności religijnej z innych prawami 

podstawowymi1050. 

 Skarżąca IX była pielęgniarką-specjalistką w zakresie opieki długoterminowej, 

która została zatrudniona przez stowarzyszenie WABE, prowadzącego na terenie 

Republiki Federalnej Niemiec dużą liczbę żłobków1051. Ze względu na odmowę zdjęcia 

chusty islamskiej w miejscu pracy, Skarżąca została tymczasowo zawieszona w pełnieniu 

obowiązków zawodowych przez dyrektorkę placówki1052. Prośba pracodawcy była 

podyktowana przyjęciem przez niego polityki neutralności, w ramach której zakazano 

noszenia widocznych symboli religijnych, światopoglądowych lub politycznych w 

miejscu pracy w sytuacji, gdy pracownik posiada kontakt z dziećmi lub ich rodzicami1053. 

Prośba o zdjęcie chusty islamskiej została uznana przez skarżącą za przejaw 

dyskryminacji bezpośredniej, która w rozumieniu przepisów dyrektywy 2000/78/WE jest 

zakazana w państwach członkowskich UE. W związku z tym, sąd odsyłający, który 

rozpatrywał spór pomiędzy IX a WABE uV, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości 

UE z wnioskiem prejudycjalnym o ustalenie tego, czy w przypadku Skarżącej mogło 

dojść do przejawu dyskryminacji bezpośredniej. W sytuacji uznania przez Trybunał, że 

w tym przypadku nie doszło do występowania dyskryminacji bezpośredniej, sąd 

odsyłający zwrócił się z pytaniem, czy można uznać, że stosowana przez 

 
1049 Por. J. Falski, Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy w kontekście orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 68. 
1050 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawach C-804/18 IX przeciwko WABE eV oraz 

C-341/19 MH Müller Handels, GmbH przeciwko MJ, ECLI:EU:C:2021:594. 
1051 Por. tamże, pkt 22. 
1052 Por. tamże, pkt 27. 
1053 Por. tamże, pkt 2. 
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przedsiębiorstwo polityka neutralności może stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej 

ze względu na religię lub przekonania albo ze względu na płeć1054.  

W sprawie C-341/19, rozpatrywanej przez TSUE łącznie ze sprawą C-804/18, MJ 

była zatrudniona w filii MH jako kasjerka i jednocześnie doradca ds. sprzedaży. 

Pracodawca poprosił Skarżącą o zdjęcie chusty islamskiej w miejscu pracy, lecz ona 

odmówiła zastosowania się do jego prośby, w wyniku czego, została odesłana do domu. 

MJ wniosła następnie powództwo do sądów krajowych o stwierdzenie nieważności tego 

zakazu, w konsekwencji czego wygrała sprawę. W związku z tym, MH zdecydowało się 

wnieść skargę rewizyjną do federalnego sądu pracy, który to z kolei podjął decyzję o 

skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE1055. We wniosku 

prejudycjalnym niemiecki sąd odsyłający powziął wątpliwości co do tego, czy zakaz 

ustanowiony przez pracodawcę jest właściwy w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. b pkt 1 

dyrektywy 2000/78/WE. Innymi słowy, sąd odsyłający zastanawiał się, czy przy badaniu 

zakazu noszenia chusty islamskiej należy dokonać wyważenia praw ustanowionych: z 

jednej strony w art. 10 KPP, z drugiej zaś strony w art. 16 KPP1056. 

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym wyroku w powyższych sprawach 

uznał, że wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa dotycząca zakazu noszenia wszelkich 

widocznych symboli świadczących o wyznawanych przez pracownika przekonaniach 

politycznych, światopoglądowych lub religijnych w miejscu pracy, nie stanowi przejawu 

dyskryminacji bezpośredniej ze względu na religię lub przekonania w rozumieniu art. 2 

ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78, gdyż „traktuje w ten sam sposób wszystkich 

pracowników przedsiębiorstwa, narzucając im w sposób ogólny i niezróżnicowany 

między innymi neutralność ubioru, która sprzeciwia się noszeniu takich symboli”1057. 

Ponadto Trybunał stwierdził, że nie ma potrzeby dodatkowego badania istnienia 

dyskryminacji ze względu na płeć, ponieważ nie jest ona objęta zakresem stosowania 

dyrektywy 2000/78/WE1058. Sędziowie luksemburscy dodali jednocześnie, że odmienne 

traktowanie w miejscu pracy nie stanowi przejawu dyskryminacji pośredniej 

„w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2000/78, jeżeli jest obiektywnie uzasadnione 

zasługującym na ochronę celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są 

 
1054 Por. tamże, pkt 32-33. 
1055 Por. tamże, pkt 35-37. 
1056 Por. tamże, pkt 40. 
1057 Tamże, pkt 52. 
1058 Por. tamże, pkt 58. 
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właściwe i konieczne”1059. Celem tym może być bowiem wola ustanowienia przez 

pracodawcę w stosunkach z klientami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi polityki 

neutralności politycznej, światopoglądowej lub religijnej, która zasługuje ochronę. W 

przekonaniu Trybunału, wyrazem sformułowanej w art. 16 Kary Praw Podstawowej UE 

swobody przedsiębiorczości jest chęć przedstawienia klientom przez pracodawcę 

neutralnego wizerunku przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, taka polityka neutralności 

musi być rzeczywiście prowadzona przez pracodawcę w sposób spójny 

i konsekwentny1060. 

Odnosząc się bezpośrednio do sprawy C-341/19 Trybunał Sprawiedliwości UE 

stwierdził, że dyskryminacja pośrednia ze względu na religię lub przekonania, która 

wynika z „wewnętrznej regulacji przedsiębiorstwa, zakazującej noszenia w miejscu 

pracy widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych 

w celu zapewnienia polityki neutralności w tym przedsiębiorstwie, może być 

uzasadniona tylko wtedy, gdy taki zakaz obejmuje wszelkie widoczne formy wyrażania 

przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych”1061. Oznacza to jednak, że 

sformułowanie przez przedsiębiorstwo zakazu ograniczającego noszenie wyraźnych, 

rzucających się w oczy symboli religijnych może stanowić przejaw dyskryminacji 

bezpośredniej ze względu na religię lub przekonania. 

 W zaprezentowanych powyżej sprawach rozpatrywanych przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE w ostatnich latach widać wyraźnie, że sędziowie luksemburscy w 

sytuacji konieczności rozstrzygania sporów dotyczących obecności symboli religijnych 

w miejscu pracy są poniekąd zmuszeni do wyważenia niektórych wolności i praw 

podstawowych, pozostających wobec siebie w napięciu lub konflikcie. Potwierdza to 

treść wyroku w połączonych sprawach C-804/18 IX przeciwko WABE eV oraz C-341/19 

MH Müller Handels, GmbH przeciwko MJ, w których TS UE zauważył, że „prawodawca 

Unii sam nie dokonał w dyrektywie 2000/78 koniecznego pogodzenia wolności myśli, 

przekonań i religii z zasługującymi na ochronę celami, na które można się powołać jako 

na uzasadnienie nierównego traktowania w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. b) pkt (i) tej 

dyrektywy”1062. Oznacza to w praktyce, że zadanie wyważenia tych praw i wolności 

 
1059 Tamże, pkt 60. 
1060 Por. tamże, pkt 63, 68. 
1061 Tamże, pkt 78. 
1062 Por. tamże, pkt 87. 
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spoczywa na Trybunale Sprawiedliwości UE, który jest odpowiedzialny za dokonywanie 

wykładni prawa unijnego. Co ważne, rezultatem znalezienia przez Trybunał 

odpowiedniej równowagi praw i wolności w sytuacji wystąpienia w obszarze 

zatrudnienia i pracy konfliktu między nimi jest nadanie pierwszeństwa zwłaszcza 

swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, chronionej na podstawie art. 16 Karty 

Praw Podstawowych UE. Oznacza to nolens volens, że prawo jednostki do wolności 

religijnej nabiera tutaj jedynie marginalnego znaczenia, a Trybunał Sprawiedliwości UE 

skupia swoją uwagę przede wszystkim na ochronie możliwości prowadzenia przez 

pracodawcę polityki neutralności w przedsiębiorstwa. 

4.1.5. Autonomia wspólnot religijnych a zakaz dyskryminacji ze względu na religię 

lub przekonania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE  

Noszenie symboli religijnych w miejscu pracy nie jest jedyną kwestią dotyczącą 

dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w aspekcie zatrudnienia, która 

stanowiła przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE. Zainteresowanie 

sędziów luksemburskich wzbudziła również sprawa dotycząca kolizji między autonomią 

wspólnot religijnych, a zakazem dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania1063. 

W dniu 17 kwietnia 2018 roku sędziowie Trybunału wydali wyrok w sprawie C-

414/16 Vera Egenberger przeciwko Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung 

e.V.1064, w której przedmiotem sporu było oferta pracy ogłoszona przez wymienioną 

organizację religijno-społeczną, Evangelisches Werk. Oferowana praca miała polegać na 

opracowaniu sprawozdania na temat przestrzegania międzynarodowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich from dyskryminacji rasowej. 

Organizacja ta w zamieszczonej ofercie pracy uwzględniła bowiem wymóg, aby osoba 

aplikująca o tę pracę posiadała przynależność do Kościoła Ewangelickiego lub innego, 

należącego do Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, czyli związku 

zrzeszającego kościoły i wspólnoty chrześcijańskie działające na terenie Republiki 

Federalnej Niemiec. Dodatkowym wymogiem stawianym przed kandydatem 

aplikującym o pracę była jego identyfikacja z dziełem pomocy Kościoła Ewangelickiego. 

 
1063 Por. Rzecznik Praw Obywatelskich, Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. 

Analiza i zalecenia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2018, nr 6 [online], s. 29. 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/R%C3%B3wne%20traktowanie%20ze%20wzgl%C4%99du%2

0na%20wyznanie%20w%20zatrudnieniu.pdf [dostęp:22.07.2021 r.]. 
1064 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie C-414/16 Vera Egenberger przeciwko 

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV., ECLI:EU:C:2018:257. 
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Ponadto w ofercie pracy umieszczono również konieczność zawarcia w życiorysie 

swojego wyznania1065. 

W postępowaniu rekrutacyjnym wzięła udział Vera Egenberger, która 

identyfikowała się jako osoba niewyznaniowa. Postępowanie to wygrał jednak inny 

kandydat, który określił swoją przynależność do Kościoła Ewangelickiego1066. W 

związku z tym, pani Egenberger wniosła powództwo do niemieckiego sądu pracy o 

odszkodowanie, uznając, iż w postępowaniu rekrutacyjnym doszło do jej dyskryminacji 

ze względu na religię lub przekonania. Rozpatrujący tę sprawę federalny sąd pracy, 

Bundesarbeitsgericht postanowił zwrócić się do TS UE z pytaniami prejudycjalnymi, 

wśród których najważniejsze dotyczyło tego: 

 „Czy art. 4 ust. 2 dyrektywy [2000/78] należy interpretować w ten sposób, że 

pracodawca taki jak pozwany w niniejszej sprawie, względnie kościół w odniesieniu do 

niego, może wiążąco ustalać we własnym zakresie, czy określona religia kandydata 

stanowi, ze względu na charakter działalności lub kontekst, w jakim jest ona prowadzona, 

podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający jego 

etykę?”1067. 

Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając wyrok w tej sprawie, zauważył na 

wstępie, że odrzucenie w procesie rekrutacyjnym kandydatury Egenberger z powodu jej 

bezwyznaniowości uchodzi za przejaw odmiennego traktowania ze względu na religię 

lub przekonania w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE. Niemniej jednak, 

sędziowie luksemburscy, udzielając odpowiedzi federalnemu sądowi pracy, 

przypomnieli, że artykuł ten ma na celu zapewnienie równowagi pomiędzy prawem do 

autonomii wewnętrznej przysługującej kościołom lub innym organizacjom, których etyka 

opiera się na religii, a prawem pracowników do niedoświadczania dyskryminacji ze 

względu na religię lub przekonania. Równowaga ta powinna być zachowana w sytuacji, 

gdy dochodzi do kolizji pomiędzy tymi dwoma prawami1068. Z tego też względu Trybunał 

Sprawiedliwości UE uznał, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy tymi prawami w 

państwie członkowskim UE musi zaistnieć możliwość skutecznego skontrolowania 

 
1065 Zob. tamże, pkt 24-25. 
1066 Zob. tamże, pkt 26. 
1067 Zob. tamże, pkt 41. 
1068 Zob. tamże, pkt 51. 
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rezultatu wyważenia tych dwóch praw przez sąd krajowy1069. Mówiąc inaczej, sąd 

krajowy powinien być uprawniony do zbadania tego, czy pomiędzy wymogiem 

zawodowym określonym przez pracodawcę, a jego działalnością zachodzi bezpośredni 

związek, który można poddać pod weryfikację1070. Trybunał podkreślił jednocześnie, że 

sądy krajowe nie mogą wypowiadać się na temat etyki, na której opiera się określony 

wymóg zawodowy; mogą natomiast ocenić, czy w świetle etyki kościoła lub organizacji 

są spełnione trzy kryteria wymogu zawodowego opartego na przynależności religijnej 

danego kandydata, a mianowicie: czy ten wymóg jest podstawowy, uzasadniony i zgodny 

z prawem1071. Na zakończenie swoich rozważań sędziowie Trybunału skonstatowali, że 

w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania interpretacji przepisów krajowych w 

zgodzie z dyrektywą 2000/78/WE, sąd krajowy jest zobowiązany do zapewnienia 

jednostce efektywnej ochrony prawnej przed dyskryminacją1072.  

W tym samym roku Trybunał Sprawiedliwości UE miał okazję wyjaśnić podobne 

wątpliwości dotyczące wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE, które pojawiły się 

u niemieckiego sądu odsyłającego. Tym razem przedmiotem sprawy C-68/17 IR 

przeciwko JQ. była działalność spółki z o.o. prawa niemieckiego, która realizowała misję 

Caritasu „jako wyrazu istnienia i charakteru Kościoła katolickiego”1073. Spółka 

prowadziła działalność podlegającą nadzorowi arcybiskupa Kolonii. W prowadzonym 

przez siebie szpitalu spółka zatrudniała JQ. na stanowisko ordynatora oddziału chorób 

wewnętrznych. Skarżący, identyfikujący się jako katolik, w trakcie zatrudnienia rozwiódł 

się z żoną, a następnie zawarł małżeństwo cywilne z nową partnerką. Spółka IR, 

dowiedziawszy się o tym, zwolniła go. JQ. uznał natomiast, że jego ponowne małżeństwo 

nie może stanowić ważnej i uzasadnionej przyczyny jego zwolnienia1074. W związku z 

tym, skierował swoją sprawę do sądu krajowego1075. Federalny sąd pracy, który 

rozpatrywał spór pomiędzy IR i JQ., zdecydował się przedstawić Trybunałowi 

Sprawiedliwości UE następujące pytanie prejudycjalne:  

 
1069 Zob. tamże, pkt 53. 
1070 Por. Rzecznik Praw Obywatelskich, Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. 

Analiza i zalecenia, dz. cyt., s. 30. 
1071 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie C-414/16 Vera Egenberger przeciwko 

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV, dz. cyt., pkt 64. 
1072 Por. Rzecznik Praw Obywatelskich, Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. 

Analiza i zalecenia, dz. cyt., s. 30. 
1073 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 11 września 2018 roku w sprawie C-68/17 IR przeciwko JQ, 

ECLI:EU:C:2018:696, pkt 23.  
1074 Zob. tamże, pkt 24-27. 
1075 Zob. tamże, pkt 28. 
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„Czy art. 4 ust. 2 akapit drugi dyrektywy [2000/78] należy interpretować w ten 

sposób, że Kościół może w sposób wiążący ustalić dla organizacji, takiej jak IR 

w niniejszej sprawie, dokonywanie, w przypadku skierowanego do pracownika 

zajmującego stanowisko kierownicze wymogu działania w dobrej wierze i lojalności, 

rozróżnienia między pracownikami będącymi członkami tego Kościoła i takimi, którzy 

są członkami innego Kościoła lub nie są członkami żadnego Kościoła?”1076. 

W wydanym w sprawie C-68/17 wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że 

odmienne traktowanie w zakresie wymogów działania w dobrej wierze i lojalności wobec 

etyki pracowników jest zgodne z dyrektywą 2000/78/WE jedynie w sytuacji, gdy w 

świetle charakteru danej działalności zawodowej religia lub przekonania stanowią 

podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy1077. We wspomnianym 

wyroku Trybunał dokonał ponadto wykładni kryteriów wskazanych w art. 4 ust. 2 

dyrektywy 2000/78/WE, wskazując przy tym, że „użycie przymiotnika «podstawowy» 

oznacza, iż przynależność religijna lub podzielanie przekonań, na których opiera się etyka 

danego Kościoła lub danej organizacji, muszą wydawać się niezbędne ze względu na 

znaczenie danej działalności zawodowej dla propagowania tej etyki lub wykonywania 

przez ten Kościół lub tę organizację prawa do autonomii, uznanego na mocy art. 17 TFUE 

i art. 10 karty”1078. Zdaniem Trybunału, użycie przez prawodawców unijnych terminu 

„zgodny z prawem” przy określeniu wymogu zawodowego miało zapewnić, że wymóg 

przynależności religijnej lub podzielania określonych przekonań religijnych, na których 

opiera się etyka danego kościoła lub organizacji, nie będzie wykorzystywany do realizacji 

celów niemających nic wspólnego z etyką tejże organizacji lub kościoła, albo z 

wykonywaniem ich prawa do autonomii1079. Ponadto sędziowie Trybunału 

Sprawiedliwości UE uznali, że termin „uzasadniony wymóg zawodowy” oznacza, że sąd 

krajowy może skontrolować przestrzeganie kryteriów określonych w art. 4 ust. 2 

dyrektywy 2000/78/WE. Dodatkowo w świetle tego terminu „Kościół lub organizacja, 

które sformułowały ten wymóg, mają obowiązek wykazania, w świetle okoliczności 

faktycznych każdego konkretnego przypadku, iż zakładane ryzyko naruszenia ich etyki 

 
1076 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 11 września 2018 roku w sprawie C-68/17 IR przeciwko JQ, dz. cyt., pkt 

37. 
1077 Zob. tamże, pkt 49-50. 
1078 Tamże, pkt 51. 
1079 Zob. tamżę, pkt 52. 
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lub prawa do autonomii jest prawdopodobne i poważne, skutkiem czego wprowadzenie 

tego wymogu jest konieczne”1080. 

W przekonaniu sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE, koncepcja 

„uświęconego i nierozwiązywalnego charakteru” małżeństwa wyznaniowego nie stanowi 

niezbędnego elementu do propagowania etyki spółki, realizującej misję Caritasu. 

Koncepcja ta nie może zatem stanowić podstawowego warunku wykonywania 

działalności zawodowej w świetle art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE1081. To 

stwierdzenie wydaje się być podzielane również przez rzecznika generalnego, który w 

wydanej opinii w przedmiotowej sprawie stwierdził, że stanowiska analogiczne do tego, 

które zajmował JQ., były powierzane przez IR także pracownikom nieidentyfikującym 

się z wyznaniem katolickim1082. 

Zaprezentowane powyżej wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE ukazują, że 

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania obejmuje, takie 

zagadnienia jak np.: obecność symboli religijnych w miejscu pracy czy dobór 

pracowników przez pracodawcę w oparciu o kryterium religii lub przekonań. Nierzadko 

zdarza się, że zagadnienia te budzą wątpliwości wśród sądów krajowych, gdyż wymagają 

one zachowania odpowiedniej równowagi często sprzecznych ze sobą interesów stron w 

miejscu pracy. Mamy więc tutaj do czynienia z dwoma kolizjami praw: po pierwsze – z 

poszanowaniem neutralności religijno-światopoglądowej państwa i zachowania 

autonomii organizacji religijnej; po drugie – z respektowaniem wolności religijnej 

pracowników i jednocześnie zapewnieniem im równego dostępu do rynku pracy. 

Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając orzeczenia prejudycjalne w zaprezentowanych 

powyżej sprawach, podjął więc próbę nakreślenia granicy dopuszczalności manifestacji 

symboli religijnych w miejscu pracy oraz granicy swobody doboru pracowników przez 

wspólnoty religijnej1083. 

 
1080 Zob. Wyrok Trybunału UE z dnia 11 września 2018 roku w sprawie C-68/17 IR przeciwko JQ, dz. cyt., 

pkt 53. 
1081 Por. Rzecznik Praw Obywatelskich, Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. 

Analiza i zalecenia, dz. cyt., s. 31.  
1082 Por. Opinia Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta przedstawiona w dniu 31 maja 2018 roku, 

Sprawa C-68/17 IR przeciwko JQ, ECLI:EU:C:2018:363, pkt 67. 
1083 Por. Rzecznik Praw Obywatelskich, Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. 

Analiza i zalecenia, dz. cyt., s. 32.  
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4.2. Niedziela jako dzień wolny od pracy 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z 

nadmiernymi godzinami pracy lub niewłaściwą ilością czasu przeznaczonego na 

odpoczynek po pracy stanowi przedmiot regulacji prawa pierwotnego i wtórnego Unii 

Europejskiej. Niemniej jednak, szczególnie sporną kwestią wśród europejskich elit 

politycznych okazało się być to, czy na gruncie prawa unijnego uzasadnione jest uznanie 

niedzieli za szczególny dzień odpoczynku od pracy. Zdania na ten temat były podzielone, 

co doprowadziło w rezultacie do pominięcia w Dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku, dotyczącej niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy przepisu o niedzieli jako dniu o szczególnym znaczeniu1084. W 

związku z tym, należy przyjrzeć się temu, w jaki sposób na poziomie prawa unijnego 

została uregulowana kwestia odpoczynku od pracy. 

W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej odnajdziemy na przykład art. 

31 ust. 2, w świetle którego „Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego 

wymiaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku, oraz do 

corocznego płatnego urlopu”1085. Podobnie brzmiący zapis znajduje się w art. 2 

Europejskiej Karty Społecznej, w którym wskazano, że „W celu zapewnienia 

skutecznego wykonywania prawa do sprawiedliwych warunków pracy, układające się 

Strony zobowiązują się (…) zapewnić tygodniowy wypoczynek, który będzie – w miarę 

możliwości – zbiegał się z dniem uznanym za dzień wolny od pracy zgodnie z tradycją 

lub zwyczajem danego kraju lub regionu”1086.  

Konkretyzacja prawa do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy 

przysługującego każdemu pracownikowi w Unii Europejskiej nastąpiła zaś w Dyrektywie 

2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku, dotyczącej 

niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Motywem do przyjęcia dyrektywy było 

sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianą organizacji pracy. Zauważono bowiem, że 

z upływem czasu pojawiają się nie tylko nowe formy stosunku pracy, ale także wzrasta 

 
1084 Zob. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca 

niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 299 z dnia 18 listopada 2003 r., s. 9-19. 
1085 Zob. art. 31 ust. 2 Karty Praw Podstawowych, dz. cyt., s. 401. 
1086 Zob. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz.U. 1999, 

nr 8, poz. 67. 
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zatrudnienie tymczasowe i w niepełnym wymiarze czasu pracy1087; dlatego też 

przedmiotem regulacji owej dyrektywy stały się zwłaszcza takie kwestie, jak: minimalne 

wymagania higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu zatrudnienia, przerwy i odpoczynek 

tygodniowy, coroczny urlop wypoczynkowy, maksymalny tygodniowy wymiar pracy, 

etc.1088.  

Przepisy dyrektywy 2003/88/WE zostały opracowane zasadniczo w identyczny 

sposób, jak przepisy poprzedniej Dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 

roku dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, aczkolwiek prawodawcy 

unijni zdecydowali się na wprowadzenie kilku istotnych zmian. Nie tylko poszerzyli 

zakres stosowania dyrektywy, ale co istotne, usunęli obowiązujący dotychczas przepis, 

zgodnie z którym „minimalny czas przerwy w pracy (…) powinien w zasadzie 

obejmować niedzielę” (zob. art. 5 dyrektywy 93/104/WE)1089. 

W świetle obowiązującego obecnie art. 5 dyrektywy 2003/88/WE „Państwa 

członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdy pracownik był 

uprawniony w okresie siedmiodniowym do minimalnego nieprzerwanego okresu 

odpoczynku w wymiarze 24 godzin oraz również do odpoczynku dobowego w wymiarze 

11 godzin (…)”1090. Dyrektywa zawiera również wymagania dotyczące dziennych 

okresów odpoczynku, tygodniowych okresów odpoczynku i corocznych wakacji. 

Niemniej jednak, nie precyzuje ona, jaki dzień tygodnia powinien być uznany przez 

państwa członkowskie UE za dzień odpoczynku. Określenie tych szczegółowych kwestii 

leży explicite w gestii państw członkowskich UE.  

Na uchylenie art. 5 dyrektywy 93/104/WE, uznającego niedzielę za dzień wolny 

od pracy, zdecydował się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-84/94 

United Kingdom przeciwko Council, który został wydany w dniu 12 listopada 1996 roku. 

Trybunał uznał w nim, że obowiązek ustalenia niedzieli zamiast innego dnia odpoczynku 

przez unijnych prawodawców nie był uzasadniony „w świetle podstawy prawnej 

 
1087 Por. Komunikat wyjaśniający w sprawie dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE C 165/1 z 

dnia 24 maja 2017 r., s. 4. 
1088 Zob. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca 

niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 299 z dnia 18 listopada 2003 r., s. 9-19. 
1089 Zob. Dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy, Dz. Urz. L 307 z dnia 13 grudnia 1993 roku, s. 18-24. 
1090 Zob. art. 5 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 

dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, dz. cyt., s. 11. 
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wykorzystanej na potrzeby dyrektywy”1091. Sędziowie luksemburscy dodali jednocześnie, 

że „Rada w niedostateczny sposób uzasadniła, dlaczego niedziela jako tygodniowy dzień 

odpoczynku jest bliżej związana ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, niż 

jakikolwiek inny dzień tygodnia”. W uzasadnieniu wyroku w sprawie C-84/94 sędziowie 

Trybunału nie wskazywali explicite, że ochrona niedzieli pozostaje poza zakresem 

dyrektywy 93/104/WE. Niemniej, po wydaniu przez TS UE wyroku w sprawie C-84/94, 

zdanie o niedzieli jako dniu odpoczynku zostało wykreślone podczas zmiany dyrektywy 

93/104/WE wprowadzonej za pośrednictwem dyrektywy 2003/88/WE1092.  

Zmiana legislacyjna, polegająca na rezygnacji przez Unię Europejską z 

przyznania niedzieli statusu dnia o szczególnym znaczeniu, ma istotne znaczenie dla 

wolności religijnej jednostki, dlatego też zwolennicy uznania niedzieli za dzień 

odpoczynku od pracy podjęli szereg działań mających na celu ochronę prawną niedzieli 

na poziomie unijnym. W tym celu został powołany Europejski Sojusz na rzecz Niedziel 

Wolnych od Pracy w 2010 roku. 

4.2.1. Europejski Sojusz na rzecz Niedziel Wolnych od Pracy 

Apele o zachowanie w prawie unijnym niedzieli jako dnia wolnego od pracy 

przyczyniły się do powstania zorganizowanego lobbingu sił społecznych na poziomie 

ponadnarodowym. Tym sposobem w 2010 roku został utworzony Europejski Sojusz na 

rzecz Niedziel Wolnych od Pracy (ang. European Alliance for Sundays Free of Work), 

który, będąc międzynarodową organizacją pozarządową, lobbuje na rzecz ochrony 

niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Powstanie Sojuszu było inspirowane sukcesem 

konferencji zorganizowanej przez Parlament Europejski, której tematyka koncentrowała 

się wokół kwestii uznania niedzieli za dzień odpoczynku. W konferencji udział wzięli 

przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i organizacji 

religijnych, wyrażając swój stanowczy sprzeciw wobec pracy w niedzielę1093. Co więcej, 

organizacje te przygotowały wspólne oświadczenie dla László Andora1094, komisarza UE 

 
1091 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 1996 roku w sprawie C-84/94 Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej, ECR 1996, s. 5755. 
1092 Por. Komunikat wyjaśniający w sprawie dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, dz. cyt., s. 25. 
1093 Por. European Sunday Alliance, Revision of the EU Working Time Directive (2011), 

europeansundayalliance.eu, http://www.europeansundayalliance.eu/site/law/article/68.html [dostęp: 

3.05.2021 r.]. 
1094 László Andor to węgierski polityk i ekonomista. W latach 201-2014 był członkiem kolegium 

komisarzy. Zob. László Andor – Personal Profile, europarl.europa.eu, 

https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/andor/about/cv/index_en.htm [dostęp: 3.05.2021 

r.]. 
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ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans, za pośrednictwem którego 

wezwali go do ponownego wprowadzenia do prawa unijnego zapisu o niedzieli jako dniu 

wolnym od pracy1095. 

Na oficjalnej stronie internetowej Europejskiego Sojuszu na rzecz Niedziel 

Wolnych od Pracy możemy przeczytać, że stanowi on sieć krajowych Sunday Alliance, 

zrzeszających związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i 

wspólnoty religijne, które wspólnie postanowiły zaangażować się w podnoszenie 

świadomości wyjątkowej wartości zsynchronizowanego czasu wolnego dla europejskich 

społeczeństw1096. Ponadto celem powołanego Sojuszu jest promocja zachowania 

odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, oraz spójnością 

społeczną w Europie. Co ważne, działalność European Sunday Alliance jest wspierana 

m.in. przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Jesuit European Office (w 

skrócie OCIPE), czy Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (w skrócie KDA)1097. Swoje 

poparcie dla działań Sojuszu wyrazili także posłowie do Parlamentu Europejskiego, tacy 

jak: Anna Zaborska (Republika Słowacka)1098, Martin Kastler (RFN)1099, Evelyn Regner 

(Republika Austrii)1100, Konrad Szymański (Rzeczpospolita Polska)1101. Można zatem 

powiedzieć, że Sojusz posiada legitymizację osób i instytucji z kręgów religijnych, dla 

których niedziela stanowi przede wszystkim cotygodniowe święto chrześcijan. Warto 

jednak zauważyć, że argumentów na rzecz ochrony niedzieli jako dnia wolnego od pracy 

jest znacznie więcej. Nie muszą one wiązać się explicite z chrześcijańskim wymiarem 

tego dnia tygodnia. 

Europejski Sojusz na rzecz Niedziel Wolnych od Pracy apeluje do instytucji Unii 

Europejskiej, aby za pomocą dyrektywy 2003/88/WE ponownie uczyniły niedzielę dniem 

wolnym od pracy. Zdaniem członków Sojuszu niedziela to istotny filar europejskiego 

modelu społecznego i gospodarczego. Ponadto wskazują oni, że uwzględnienie niedzieli 

jako dnia wolnego od pracy podczas nowelizacji dyrektywy 2003/88/WE mogłoby 

 
1095 Por. European Trade Confederation, Czas pracy w sektorze handlu, s. 10, 

https://www.etuc.org/sites/default/files/A_TT_secteur_com_PL_1.pdf [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1096 Zob. Europejski Sojusz na rzecz Wolnej Niedzieli, Who we are, europeansundayalliance.eu, 

http://www.europeansundayalliance.eu/site/whoweare [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1097 Zob. List of Supporters, europeansundayalliance.eu,  

http://www.europeansundayalliance.eu/site/whoweare/article/65.html [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1098 Zob. https://zaborska.sk/ [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1099 Zob. https://www.martinkastler.de/ [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1100 Zob. https://evelyn-regner.at/ [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1101 Zob. http://konradszymanski.pl/ [dostęp: 5.05.2021 r.]. 

https://zaborska.sk/
https://www.martinkastler.de/
https://evelyn-regner.at/
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wzmocnić „ideę Europy obywatelskiej”1102. Członkowie Sojuszu powołują się przede 

wszystkim na badania przeprowadzone przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy 

Warunków Życia i Pracy (w skrócie Eurofound)1103, które wskazują, że coraz więcej 

obywateli UE podejmuje pracę w niedzielę.  

Poniżej zaprezentowany wykres, ukazujący udział pracowników podejmujących 

pracę w niedzielę w 2015 roku, zdaje się potwierdzać fakt, że dla minimum 1/3 obywateli 

UE niedziela stanowi zwykły dzień pracy. Dane przedstawione na wykresie obejmują 

wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, należącą do strefy Schengen. 

Wykres nr 5. Liczba niedziel pracujących w ciągu miesiąca podejmowanych przez pracowników w 

krajach UE i Norwegii w 2015 roku. 

 

Źródło: Eurofound’s sixth European Working Conditions Survey 2015 [za:] J. Cabrita, What’s happening 

with Sunday work in Europe?, eurofound.europa.eu, 23 September 2016, 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/eu-member-states/whats-happening-with-

sunday-work-in-europe [dostęp: 7.05.2021 r.]. 

W dniu 21 stycznia 2014 roku w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja 

zorganizowana przez posłów do PE, Thomasa Manna (EPP) i Evelyn Regner (S&D), oraz 

członków Europejskiego Sojuszu na rzecz Niedziel Wolnych od Pracy. Podczas 

 
1102 Por. Dlaczego tygodniowy odpoczynek od pracy powinien przypadać w niedzielę, solidarność.org.pl, 

http://www.solidarnosc.org.pl/wolnaniedziela/index.php/2017/07/22/dlaczego-tygodniowy-odpoczynek-

od-pracy-powinien-przypadac-w-niedziele/ [dostęp: 3.05.2021 r.]. 
1103 Eurofound powstała w Irlandii w 1975 roku. Jest jedną z agencji Unii Europejskiej, której działania 

mają sprzyjać poprawie warunków życia i pracy. Więcej na temat Eurofound zob. Eurofound, What we do, 

eurofound.europa.eu,  https://www.eurofound.europa.eu/pl/about-eurofound/what-we-do [dostęp: 

5.05.2021 r.]. 



270 
 

konferencji Sojusz oficjalnie rozpoczął kampanię na rzecz ochrony godnych warunków 

pracy oraz niedzieli jako dnia wolnego od pracy1104. W zaprezentowanej deklaracji Sojusz 

zaznaczył, że „Niedziela wolna od pracy i dobra organizacja pracy mają ogromne 

znaczenie dla obywateli oraz pracowników w całej Europie i niekoniecznie muszą być 

sprzeczne z konkurencyjnością gospodarczą”1105. Z kolei w dniu 3 marca 2015 roku w 

Parlamencie Europejskim, w obecności członków Sojuszu oraz eurodeputowanych 

należących do różnych grup politycznych PE, została powołana pierwsza Europejska 

Grupa Interesu ds. Równowagi Pracy i Życia (ang. European Interest Group on Work-

life balance)1106. Grupa ta jest wspierana przez przedstawicieli związków zawodowych, 

organizacji rodzinnych i sportowych, oraz przedstawicieli kościołów i innych wspólnot 

religijnych, którzy zgromadzili się po to, aby dyskutować o tym, w jaki sposób 

prawodawstwo unijne powinno szanować i promować równowagę pomiędzy życiem 

rodzinnym i prywatnym, a życiem zawodowym1107. Jak widać niektórzy posłowie do PE 

starają się systematycznie wspierać działania tego typu organizacji. Na przykład, w dniu 

4 maju 2017 roku odbyło się spotkanie wspomnianej grupy interesu w Parlamencie 

Europejskim pod patronatem eurodeputowanej z S&D, Evelyn Regner, i 

eurodeputowanego z EPL, Thomasa Manna. W zorganizowanym spotkaniu pod tytułem 

„Cyfryzacja i przyszłość pracy – najlepsze praktyki i wyzwania legislacyjne dla Europy” 

wzięło udział ponad 55 uczestników. Podczas dyskusji towarzyszących temu spotkaniu 

Evelyn Regner zauważyła, że chociaż cyfryzacja zapewnia pracownikom większą 

swobodę w wyborze miejsca i czasu pracy, to wolność, którą ona nam daje, często 

zmienia się w zobowiązanie pracy „wszędzie i zawsze”1108. Spostrzeżenia 

eurodeputowanej z S&D wydają się być trafne zwłaszcza w czasie pandemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV. Europejski Sojusz na rzecz Niedziel Wolnych od Pracy, 

 
1104 Por. Kampania na rzecz wolnej niedzieli i godnych warunków pracy, wiara.pl, 23 stycznia 2014 r., 
https://papiez.wiara.pl/doc/1861066.Kampania-w-na-rzecz-wolnej-niedzieli-i-godnych-warunkow-pracy 

[dostęp: 3.05.2021 r.]. 
1105 European Sunday Alliance, Conference on Work-free Sundays and Decent Work, 21 stycznia 2014 r., 

europeansundayalliance.eu, http://www.europeansundayalliance.eu/site/sundayconference2014 [dostęp: 

3.05.2021 r.]. 
1106 Por. European Sunday Alliance launches broadly supported interest group on work-life balance, 

uniglobalunion.org, 5 marca 2015 r., https://www.uniglobalunion.org/news/european-sunday-alliance-

launches-broadly-supported-interest-group-work-life-balance-0 [dostęp: 6.05.2021 r.]. 
1107 Por. FAFCE, First European Interest Group WORK-LIFE BALANCE launched!, fafce.org, 

https://www.fafce.org/first-european-interest-group-work-life-balance-launched/ [dostęp: 6.05.2021 r.]. 
1108 Por. European Sunday Alliance, Interest Group on Work-Life Balance discusses best practices for the 

future of work, Bruksela 4 maja 2017 r., europeansundayalliance.eu,  

http://www.europeansundayalliance.eu/site/europeaninterestgroupwork/article/221.html?SWS=506ed5ba

dad9d41351fee006b6ae5c75 [dostęp: 6.05.2021 r.]. 
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podzielając wnioski Evelyn Regner, zaapelował do przywódców politycznych UE o 

„umieszczenie zsynchronizowanego czasu wolnego jako priorytetu w programie polityki 

społecznej”. W wydanym 3 marca 2021 roku oświadczeniu Sojusz zaapelował o 

priorytetowe potraktowanie tej kwestii zwłaszcza „w czasach, gdy pandemia Covid-19 

przyspieszyła istniejące wyzwania cyfryzacji poprzez zintensyfikowanie pracy i 

wydłużenie czasu pracy, a tym samym zagraża zdrowej równowadze między życiem 

zawodowym a prywatnym większej liczby osób”1109. 

Warto jednocześnie zauważyć, że Parlament Europejski nie pozostaje obojętny 

wobec coraz powszechniej występującego problemu wydłużającego się czasu pracy 

Europejczyków. W dniu 21 stycznia 2021 roku PE przyjął rezolucję, w której wezwał 

Komisję Europejską do opracowania ogólnounijnych przepisów pozwalających 

pracownikom na „cyfrowe odłączenie się” od pracy. Nowe regulacje prawne miałyby 

umożliwić pracownikom zatrudnionym na terenie państw członkowskich UE na 

wyłączenie służbowego telefonu i komputera poza pracą, w wolnym czasie, oraz podczas 

urlopu czy świąt1110. Inaczej rzecz ujmując, pracownicy przebywający na terytorium UE 

uzyskaliby w ten sposób nowe prawo, tzw. „prawo do bycia offline”. Działania 

Parlamentu Europejskiego w tym zakresie wydaje się popierać Postępowy Sojusz 

Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Sprawozdanie Grupy S&D na 

temat „prawa do odłączenia się” przygotował maltański poseł do PE, Alex Agius 

Saliba1111, który podkreślił, że kultura nieustannej dyspozycji pracowników jest 

szczególnie widoczna w czasie pandemii Covid-191112. 

 Warto również zauważyć, że w Unii Europejskiej nie powstały dotychczas żadne 

szczegółowe regulacje prawne, które określałyby prawo pracownika do tzw. „odłączenia 

się cyfrowego” od spraw zawodowych. Nie jest to jednak zaskakujące ze względu na to, 

 
1109 Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, The European Sunday Alliance release statement 

on synchronised free time in the EU, 3 maja 2021 r., http://www.comece.eu/the-european-sunday-alliance-

releases-statement-on-synchronised-free-time-in-the-eu [dostęp: 3.05.2021 r.]. 
1110 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. zawierające zalecenia dla Komisji 

w sprawie prawa do bycia offline, P9_TA(2021)0021. 
1111 Alex Agius Saliba – polityk i prawnik pochodzący z Malty. W 2019 roku uzyskał mandat do Parlamentu 

Europejskiego. Zob. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home#detailedcardmep 

[dostęp: 6.05.2021 r.]. 
1112 Por. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Vote of right to disconnect is test case for 

conservatives’ willingness to bring workers’ rights into the digital age, socialistsanddemocrats.eu, 

https://socialistsanddemocrats.eu/newsroom/vote-right-disconnect-test-case-conservatives-willingness-

bring-workers-rights-digital-age [dostęp: 6.05.2021 r.]. 
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że większość z obecnie obowiązujących regulacji unijnych powstała w czasie, kiedy 

cyfryzacja nie odgrywała jeszcze znaczącej roli w dziedzinie zatrudnienia i pracy. 

Komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, Nicolas Schmit, powiedział natomiast, że 

Komisja Europejska jest w stanie poprzeć inicjatywę wprowadzenia do prawa UE tzw. 

„prawa do bycia offline”, gdyż „pracownicy powinni mieć prawo do odłączania się i nie 

powinni być traktowani jak „roboty”1113. Należy jednocześnie podkreślić, że niektóre 

państwa członkowskie UE posiadają już tego typu regulacje w swoich krajowych 

porządkach prawnych. Na przykład, od 1 stycznia 2017 roku francuscy pracownicy 

posiadają tzw. „prawo do odłączenia się”. Jak podaje Mireille Jarry, doradca ds. 

społecznych w stałym przedstawicielstwie Francji przy UE, francuskie firmy 

zatrudniające ponad 50 pracowników są zobowiązane do negocjacji z nimi w celu 

określenia prawa pracowników do wyłączania urządzeń mobilnych1114.  

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że unijna regulacja „prawa do 

odłączenia się” w połączeniu z uznaniem niedzieli jako dnia wolnego od pracy 

stanowiłaby duży krok naprzód, sprzyjający osiągnięciu przez Europejczyków 

odpowiedniego balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. 

4.2.2. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie niedzieli wolnej od pracy 

W dniu 24 marca 2010 roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyła się 

specjalna konferencja, której celem było zawarcie ogólnoeuropejskiego Sojuszu na rzecz 

Niedziel Wolnych od Pracy. Wśród zaproszony prelegentów znalazł się László Andor, 

komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans. Podczas 

konferencji podkreślił on, że Komisja Europejska ma zamiar ponownie przeanalizować 

dyrektywę 2003/88/WE, i w razie potrzeby odpowiednio ją znowelizować. László Andor 

pozostał jednak wyraźnie zdystansowany od formułowania jakichkolwiek zapewnień, że 

niedziela ponownie zostanie uznana dniem wolnym od pracy w prawodawstwie unijnym. 

Skonstatował on natomiast, że zapozna się z danymi przedstawiającymi korzyści 

wynikające z posiadania przez Europejczyków wspólnego dnia odpoczynku od pracy. 

 
1113 H. Cokelaere, EU jobs commissioner: Workers must have right to disconnect, politico.eu, 14 lutego 

2020 r., https://www.politico.eu/article/eu-jobs-commissioner-workers-must-have-right-to-disconnect/ 

[dostęp: 6.05.2021 r.]. 
1114 Por. European Sunday Alliance, Interest Group on Work-Life Balance discusses best practices for the 

future of work, Bruksela 4 maja 2017 r., europeansundayalliance.eu,  

http://www.europeansundayalliance.eu/site/europeaninterestgroupwork/article/221.html?SWS=506ed5ba

dad9d41351fee006b6ae5c75 [dostęp: 6.05.2021 r.]. 
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Mając na uwadze zmiany, które nastąpiły w świecie pracy i gospodarce od czasu 

przyjęcia dyrektywy 2003/88/WE w 2003 roku, Komisja Europejska uznała za konieczne 

przeprowadzenie refleksji na temat unijnych przepisów dotyczących czasu pracy. W 2010 

roku zainicjowała ona kompleksowy przegląd Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy1115. Dokonanie ewentualnych zmian w treści dyrektywy miało 

zaś zostać przeprowadzone przez Komisję Europejską w oparciu o wyniki konsultacji z 

partnerami społecznymi. W związku z tym, od grudnia 2014 roku do marca 2015 roku 

Komisja Europejska przeprowadziła szereg konsultacji społecznych dotyczących 

przeglądu dyrektywy w sprawie czasu pracy1116. Głównym celem prowadzonych przez 

KE konsultacji było zebranie spostrzeżeń i uwag opinii publicznej w ramach trwającego 

w tym czasie przeglądu i procesu oceny skutków dyrektywy w sprawie czasu pracy i 

ewentualnych jej zmian1117. Udział w konsultacjach wzięli inter alia: indywidualni 

obywatele, organizacje pracownicze i organizacje pracodawców. W raporcie 

opublikowanym przez KE po przeprowadzonych konsultacjach społecznych możemy 

przeczytać, że zdaniem wielu obywateli Unii Europejskiej dyrektywa 2003/88/WE nie 

powinna wspominać o konkretnym dniu wolnym od pracy, gdyż stanowiłoby to 

dyskryminację grup religijnych, dla których niedziela nie jest dniem praktyk 

religijnych1118. Co ciekawe, Komisja Europejska zanotowała w raporcie w sposób wysoce 

ogólnikowy, że jest także inna grupa obywateli UE, która ma odmienne zdanie w tej 

kwestii1119. Trudno tego nie odczytywać w kontekście po prostu braku woli Komisji 

Europejskiej do pochylenia się nad stanowiskiem grupy obywateli UE, dla których 

ochrona niedzieli w prawodawstwie unijnym ma istotne znaczenie. 

W przekonaniu Komisji Europejskiej zagadnienie pracy w niedzielę dotyczy 

przede wszystkim aspektów społecznych i religijnych, które nie leżą w sferze 

 
1115 Por. Komisja Europejska, Konsultacje społeczne na temat przeglądu dyrektywy w sprawie czasu pracy. 

Informacje podstawowe, s. 1, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en 

[dostęp: 7.05.2021 r.]. 
1116 Zob. Komisja Europejska, Working Time Directive: have your say!, 10 grudnia 2014 r., 

https://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/10122014_en.htm [dostęp: 7.05.2021 r.]. 
1117 Por. Komisja Europejska, Public consultations and other consultation activities, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en 

[dostęp: 7.05.2021 r.]. 
1118 Por. Komisja Europejska, Public consultation on the future of the Working Time Directive, s. 39, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en 

[dostęp: 7.05.2021 r.]. 
1119 Por. tamże, s. 66. 
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kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej – dlatego też niedziela nie może stanowić 

przedmiotu unijnego prawodawstwa1120. Zdaniem Komisji Europejskiej to państwa 

członkowskie UE ponoszą odpowiedzialność za regulację tejże kwestii1121. W związku z 

przedstawionymi argumentami, Komisja Europejska jako instytucja posiadająca 

inicjatywę legislacyjną nie planuje w najbliższym czasie dokonywać zmian w tym 

zakresie. Przyjęcie takiej postawy przez KE może być implikowane chęcią zachowania 

neutralności religijno-światopoglądowej przez Unię Europejską.  

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że niektóre państwa członkowskie 

UE traktują niedzielę jako część swojego dziedzictwa kulturowego1122. Na przykład, w 

polskiej tradycji niedziela ma wyjątkowy status kulturowy1123. Szczególny charakter 

niedzieli został podkreślony m.in. przez polski Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu 

uchwały z dnia 14 listopada 2001 roku wskazał na różne funkcje niedzieli: sędziowie SN 

uznali na przykład, że niedziela jest dniem, który może być przeznaczony na udział w 

obrzędach religijnych1124. Co więcej, jedną z cech polskiego prawa pracy jest korelacja 

niedzieli z odpoczynkiem tygodniowym1125.  

Jak słusznie zauważa Aniela Dylus, niedziela jest nie tylko świętem 

chrześcijańskim, ale w kręgu kultury Zachodu stanowi ona także instytucję o znaczeniu 

społecznym i kulturowym1126. Innymi słowy, niedziela uchodzi za pewną wartość 

kulturową; wartość, którą można śmiało uznać za element europejskiego dziedzictwa 

kulturowego. W tym miejscu należałoby przypomnieć postać cesarza rzymskiego 

Konstantyna Wielkiego, który w dniu 3 marca 321 roku ustanowił w edykcie niedzielę 

 
1120 Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego oraz Komitetu Regionów, Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy, Bruksela 21 grudnia 

2010 r., COM (2010) 801, pkt 5.1. 
1121 Por. Komisja Europejska, Public consultation on the future of the Working Time Directive, dz. cyt., s. 

39. 
1122 Por. L. Vickers, Religion ang Belief discrimination in employment – the EU law, dz. cyt., s. 15. 
1123 Por. K. Łapiński, Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święto [w:] B. Cudowski, J. Iwulski, Z 

aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora 

Waleriana Sanetry, Wyd. TEMIDA 2, Białystok 2013, s. 253. 
1124 Zob. Uchwała SN z dnia 14 listopada 2001 r., III ZP 20/01, OSNP 2003, nr 6, poz. 141.  
1125 Art. 151 § 1 Kodeksu Pracy stanowi, że „Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w 

przepisach o dniach wolnych od pracy”. Zob. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2020 

r., poz. 1320 ze zm. 
1126 Por. A. Dylus, Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 

2007, nr 3(4), s. 5. 
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jako dzień wolny od pracy1127. Dlatego też dzień 3 marca jest obecnie uznawany za 

Europejski Dzień Niedzieli Wolnej od Pracy. 

Argumenty przemawiające za uznaniem niedzieli jako dnia wolnego od pracy 

przedstawiła implicite Komisja Europejska w Zielonej Księdze na temat zdrowia 

psychicznego, wydanej w 2005 roku. Co prawda w tym dokumencie Komisja Europejska 

ani razu nie odniosła się do niedzieli jako dnia wolnego od pracy, aczkolwiek wskazała 

w nim na istniejący związek pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym1128. Innymi 

słowy, Komisja Europejska uznała, że pojęcie „zdrowia” nie obejmuje wyłącznie 

parametrów fizycznych, ale także parametry psychiczne. Z takiej perspektywy kwestia 

równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, a zsychronizowanym czasem 

wolnym od pracy dla wszystkich obywateli UE w postaci wolnej niedzieli wydaje się być 

szczególnie istotna z kilku powodów. Brak odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem 

zawodowym i prywatnym może nierzadko prowadzić do absencji, stresu w pracy czy 

wypalenia zawodowego, co ma wyraźnie negatywny wpływ na produktywność 

ekonomiczną. Co ważne, konieczność ułatwienia pracownikom godzenia życia 

zawodowego i prywatnego staje się szczególnie pilną kwestią w kontekście starzenia się 

społeczeństw państw członkowskich UE1129. Warto również pamiętać o tym, że niedziela 

pełni funkcję integracyjną, oferując możliwość zawierania i podtrzymywania więzi 

rodzinnych, przyjacielskich, a także szerzej pojętych więzi społecznych. Jak podaje 

Aniela Dylus, społeczne znaczenie niedzieli jest nie do przecenienia „w dobie 

indywidualizmu i atomizacji zbiorowości ludzkich”, dodając jednocześnie, że niedziela 

buduje „zbiorową tożsamość naszych wspólnot: od rodziny poprzez wspólnoty 

parafialne, lokalne, regionalne i narodowe, po wspólnotę europejską”1130. Nie do 

przecenienia wydaje się być także inna, ważna funkcja niedzieli: otóż niedziela pozwala 

na zaspokojenie potrzeb religijnych, co ma istotne znaczenia dla duchowego życia wielu 

Europejczyków1131. Warto także zwrócić uwagę na inny, nieco bardziej praktyczny 

 
1127 Por. 1700 lat temu cesarz Konstantyn Wielki ustanowił niedzielę jako dzień odpoczynku, ekai.pl, 3 

marca 2021 r., https://www.niedziela.pl/artykul/65511/1700-lat-temu-cesarz-Konstantyn-Wielki [dostęp: 

6.05.2021 r.]. 
1128 Zob. Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga. Poprawa zdrowia psychicznego ludności. 

Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, Bruksela 14 października 2005 r., COM(2005) 484, 

s. 4. 
1129 Por. Eurofound, 6th European Working Conditions Survey – Overview report (2017 Update), 

Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017, s. 114. 
1130 A. Dylus, Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania, dz. cyt., s. 12. 
1131 Por. Dlaczego tygodniowy odpoczynek od pracy powinien przypadać w niedzielę, solidarność.org.pl,  

http://www.solidarnosc.org.pl/wolnaniedziela/index.php/2017/07/22/dlaczego-tygodniowy-odpoczynek-

od-pracy-powinien-przypadac-w-niedziele/ [dostęp: 3.05.2021 r.]. 
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powód: w niedzielę nieczynne pozostają instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi, 

szkoły czy instytucje publiczne. Co ciekawe, przykład traktowania niedzieli jako dnia 

wolnego od pracy dają same instytucje unijne, w których zatrudnieni urzędnicy nie 

pracują w niedzielę, i to niezależnie od ich przynależności religijnej, etnicznej czy 

kulturowej1132.  

Nie wszyscy jednak z entuzjazmem odnoszą się do propozycji zgłaszanych przez 

Europejski Sojusz na rzecz Niedziel Wolnych od Pracy i popierającego go środowiska 

posłów do PE czy instytucji religijnych. Pluralizm religijny i wielokulturowość Unii 

Europejskiej sprawiają, że występują wśród społeczeństw odmienne zapotrzebowania co 

do dni wolnych od pracy. Niektóre mniejszości religijne w Europie, takie jak Żydzi, 

muzułmanie czy adwentyści, obawiają się, że propozycja zgłoszona przez Sojusz może 

naruszyć swobodne wyrażanie ich przekonań religijnych. W największych 

monoteistycznych religiach za dzień świąteczny jest uznawany inny dzień tygodnia: w 

islamie jest to piątek, w judaizmie – sobota, natomiast w chrześcijaństwie – niedziela1133. 

Ustanowienie niedzieli jako dnia wolnego od pracy wyraźnie kwestionują adwentyści, 

którzy wzywają posłów do PE, aby nie ingerowali w sprawy związane z wolnością 

religijną. W komunikacie prasowym z dnia 21 stycznia 2014 roku dyrektor ds. 

publicznych i wolności religijnej Wydziału Międzyeuropejskiego Kościoła 

Adwentystów, Liviu Olteanu, poparł stanowisko Hannu Takkuli, fińskiego posła do PE, 

który zdecydowanie sprzeciwia się niedzielom wolnym od pracy. W jednym z 

komunikatów prasowych Hannu Takkula powiedział, że „Ustawodawstwo nie może 

nigdy dyskryminować ze względów religijnych. Prawo ustanawiające niedzielę jako 

powszechny dzień wolny od pracy właśnie to uczyniłoby”1134. 

Dodać jeszcze należy, że państwa członkowskie UE prezentują zróżnicowane 

podejście do uznania religii za dzień wolny od pracy, co może mieć przełożenie na 

stanowisko Unii Europejskiej w tej kwestii. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 

członkowie starej Unii Europejskiej w sposób bardziej konsekwentny bronią niedzieli, 

niż robią to stosunkowo nowe państwa członkowskie UE1135. Na przykład, w Republice 

 
1132 Por. tamże. 
1133 Por. A. Dylus, Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania, dz. cyt., s. 9. 
1134 Por. S. Spring, In Europe, Adventists call on Sunday Alliance no to discrimination, adventist.news, 11 

lutego 2014 r., https://adventist.news/news/in-europe-adventists-call-on-sunday-alliance-not-to-

discriminate [dostęp: 5.05.2021 r.]. 
1135 Por. A. Dylus, Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania, dz. cyt., s. 24. 
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Federalnej Niemiec wolna niedziela podlega ochronie prawnej, co wynika explicite z art. 

139 ustawy zasadniczej z 1949 roku, w którym niedziela jest traktowana jako dzień 

„odpoczynku i duchowego wytchnienia”1136. Mimo to, w 2009 roku niemiecki Trybunał 

Konstytucyjny uwzględnił skargę wniesioną przez dwa Kościoły: Katolicki i 

Protestancki, które pozwały Berlin za praktykę zezwalania na coraz większą liczbę 

„zakupowych niedzieli”. Sędziowie Trybunału, opierając się na klauzuli niemieckiej 

konstytucji, stwierdzili, że niedziela powinna być dniem odpoczynku i „duchowego 

uniesienia”. Co ważne, w tej sprawie jednym głosem przemawiały Kościoły ze 

związkami zawodowymi, które ochoczo przyłączyły się do kampanii na rzecz ochrony 

niedzieli jako dnia wolnego od pracy1137. W Republice Austrii możemy natomiast 

dostrzec działalność organizacji pozarządowej o nazwie Sojusz na rzecz Wolnej Niedzieli 

(niem. Allianz für den freien Sonntag)1138. W skład tej organizacji wchodzą różne 

ugrupowania, które podejmują działalność zarówno na poziomie krajów związkowych, 

jak i na poziomie ogólnoaustriackim. Co ciekawe, austriacki Sojusz koncentruje swoje 

działania wokół promocji ochrony niedzieli jako dnia wolnego od pracy w Unii 

Europejskiej. Ponadto postuluje on, aby prawne regulacje państw członkowskich UE 

dotyczące ochrony niedzieli były odpowiednio respektowane przez Unię Europejską jako 

wyraz ich tożsamości religijnej i kulturowej1139. 

Powściągliwość instytucji unijnych w uznaniu niedzieli za dzień odpoczynku od 

pracy w dyrektywie 2003/88/WE wydaje się być niezrozumiała nie tylko ze względu na 

wyżej przedstawione argumenty. Należy bowiem zauważyć, że w innym akcie prawa 

wtórnego UE, tj. w Dyrektywie 94/33/WE z 22 lipca 1994 roku dotyczącej ochrony 

młodocianych w pracy, pojęcie „niedziela” pojawia się aż dwukrotnie. Po pierwsze – w 

preambule tejże dyrektywy wskazano, że decyzja dotycząca tego, czy niedziela powinna 

być włączona do okresu odpoczynku tygodniowego – a jeśli tak, to w jakim zakresie – 

należy do państw członkowskich UE. Taki zapis nie powinien dziwić ze względu na to, 

że w polityce zatrudnienia Unia Europejska posiada jedynie kompetencje uzupełniające. 

Niemniej jednak, już w art. 10 ust. 3 dyrektywy 94/33/WE stwierdzono, że minimalny 

 
1136 Zob. Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, dz. cyt. , s. 563. 
1137 Por. S. Dowling, German Court Enforces Day of Rest, abcnews.go.com, 3 grudnia 2009 r., 

https://abcnews.go.com/Travel/court-rules-shopping-sunday-germany/story?id=9236076 [dostęp: 

6.05.2021 r.]. 
1138 Więcej informacji na temat organizacji na jej oficjalnej stronie internetowej: Allianz für den Freien 

Sonntag, https://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/ [dostęp: 7.05.2021 r.]. 
1139 Por. A. Dylus, Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania, dz. cyt., s. 25. 
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okres odpoczynku dla dzieci „powinien z zasady obejmować niedzielę”, co można 

odczytywać jako wolę prawodawcy unijnego do tego, aby traktować niedzielę jako dzień 

o szczególnym znaczeniu. Spoglądając zatem na treść dyrektywy 94/33/WE i dyrektywy 

2003/88/WE widzimy niekonsekwencję prawodawcy unijnego w podjęciu decyzji co do 

tego, czy niedzieli należy przyznawać status dnia wolnego od pracy, czy nie. Jest to o tyle 

zaskakujące, że oba przytoczone akty prawa wtórnego UE dotyczą obszaru zatrudnienia 

i pracy. Można jedynie przypuszczać, że ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy 

mogłaby za bardzo kojarzyć się z chrześcijaństwem, dla którego wyznawców niedziela 

jest cotygodniowym świętem dla wspominania i celebracji zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa1140. Wydaje się więc, że Unia Europejska, pomijając wzmiankę o niedzieli w 

dyrektywie 2003/88/WE, chciałaby zachować w ten sposób neutralność religijno-

światopoglądową, co może mieć znaczenie zwłaszcza dla takich państw takich, jak 

Republika Francuska, w której laickość stanowi jedną z fundamentalnych zasad 

funkcjonowania państwa. Konsekwentne pomijanie przez UE wszelkich, nawet 

najmniejszych odniesień do chrześcijaństwa sprawia, że staje się ona „ślepa” na 

pozostałe, „niereligijne” argumenty przemawiające za ochroną niedzieli jako dnia 

wolnego od pracy. 

4.3. Polityka ochrony danych osobowych Unii Europejskiej 

Zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach 

wyznaniowych jest przedmiotem wielu publikacji naukowych odnoszących się do 

niedawno przeprowadzonej reformy unijnego systemu ochrony danych osobowych1141. 

Do 2016 roku podstawowym instrumentem ochrony danych osobowych w Unii 

Europejskiej była przyjęta w latach 90. ubiegłego wieku Dyrektywa 95/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych 

danych1142. Rozwój technologii cyfrowej i globalizacja wymusiły na UE i jej państwach 

 
1140 Por. G. Szamocki, Świętowanie niedzieli znakiem rozpoznawczym chrześcijan w perspektywie biblijnej 

teologii szabatu, „Studia Gdańskie” 2016, t. 38, s. 51. 
1141 Zob. m.in.: U. Góral, Ochrona danych osobowych w Kościele w kontekście prawa unijnego [w:] P. 

Mazurkiewicz, P. Laszuk, U. Góral, Unia Europejska wobec religii, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 

2021, s. 149-180; M. Hucał, Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego 

rozporządzenia 2016/679, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 20, s. 185-222; P. Mazurkiewicz, 

Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych [w:] P. Mazurkiewicz, Dwie wieże i 

minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 146-154. 
1142 Zob. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych 

danych, Dz. Urz. WE L 281 z dnia 23 listopada 1995 r., s. 31-50. 
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członkowskich podjęcie pogłębionej refleksji nad ówczesnym systemem ochrony danych 

osobowych. Filarem tego systemu była właśnie dyrektywa 95/46/WE, która pozostawiała 

państwom członkowskim UE dość dużą swobodę w zakresie sposobu wdrażania unijnego 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych do ich wewnętrznego porządku prawnego. 

W związku z tym, Komisja Europejska w 2012 roku przedstawiła propozycję nowego 

aktu prawnego, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które miało 

wzmocnić i jednocześnie ujednolicić standard ochrony danych osobowych na terenie 

całej Unii Europejskiej. Cztery lata później1143, po wielu ożywionych dyskusjach i 

długotrwałych negocjacjach wewnątrz UE, Parlament Europejski i Rada UE w dniu 27 

kwietnia 2016 roku przyjęli Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych 

osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO)1144. 

W kontekście polityki UE w zakresie ochrony danych osobowych na szczególną 

uwagę zasługują zwłaszcza kwestie religijne, które pojawiają się w sposób pośredni w 

treści RODO. Niewątpliwie jest to interesujące zagadnienie, choćby ze względu na 

odmienny typ kompetencji UE w tych dwóch obszarach; otóż Unia Europejska z jednej 

strony została wyposażona w kompetencje do regulowania kwestii związanych z ochroną 

danych osobowych (zob. art. 16 TFUE1145), z drugiej zaś strony została zobowiązana do 

poszanowania statusu prawnego kościołów i związków wyznaniowych, przyznanego im 

na mocy prawa wewnętrznego państw członkowskich (zob. art. 17 ust. 1 TFUE)1146. 

Mimo to, nowe ramy prawne UE w postaci rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

cechuje znacznie większe oddziaływanie na wspólnoty religijne, niż miało to miejsce w 

ramach dyrektywy 95/46/WE. W ogólnym rozporządzeniu z 2016 roku mamy explicite 

odniesienie do zasad przetwarzania danych osobowych przez wspólnoty religijne, jak 

 
1143 W grudniu 2015 roku został wynegocjowany ostateczny tekst RODO. 
1144 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88. 
1145 Zgodnie z brzmieniem art. 16 TFUE „1. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej 

dotyczących. 2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

określają zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez 

instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu 

działań wchodzących w zakres zastosowania prawa Unii, a także zasady dotyczące swobodnego przepływu 

takich danych. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnych organów.”. Zob. art. 16 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 57. 
1146 Por. G. Buttarelli, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [w:] S. Dziekoński, P. Drobek (red.), Ochrona danych 

osobowych w Kościele, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 13-14. 
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również do tzw. res mixtae, w których zastosowanie znajdują zarówno przepisy prawa 

kościelnego, jak i przepisy prawa świeckiego (tj. prawa krajowego i unijnego)1147. Mając 

to na uwadze, należy stwierdzić, że unijna polityka ochrony danych osobowych stanowi 

jeden z istotnych komponentów polityki wyznaniowej UE, ponieważ zawiera przepis, 

który wprost reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem systemu ochrony danych 

wewnątrz wspólnot religijnych. Mówiąc inaczej, regulacje prawne UE w zakresie 

ochrony danych osobowych w sposób bezpośredni odnoszą się do sposobu przetwarzania 

danych osobowych wewnątrz kościołów i związków wyznaniowych, prowadzących 

swoją działalność na terenie państw członkowskich UE.  

Ingerencja Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne wspólnot religijnych i 

dostosowywanie kościelnych systemów ochrony danych osobowych do prawa unijnego 

wydaje się prima facie być podyktowana troską decydentów europejskich o 

bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich obywateli UE. Niemniej jednak, 

działania unijne podejmowane w zakresie zwiększenia efektywności systemu ochrony 

danych osobowych wewnątrz UE w sposób znaczący oddziaływają na dotychczasowe 

prawo i praktykę funkcjonowania wspólnot religijnych w państwach członkowskich UE, 

co potencjalnie może stanowić naruszenie postanowień zawartych w art. 17 ust. 1 TFUE. 

Niezależnie od powyższego, należy skonstatować, że przetwarzanie danych osobowych 

w kościołach i związkach wyznaniowych nolens volens znajduje się w obszarze 

stosowania prawa UE dotyczącego ochrony danych osobowych. 

4.3.1. Przetwarzanie danych osobowych przez wspólnoty religijne w świetle 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 roku 

Kościoły i związki wyznaniowe w ramach wykonywania funkcji religijnych 

przetwarzają dane osobowe nie tylko swoich członków, ale również innych osób. Wśród 

przetwarzanych przez wspólnoty religijne danych osobowych znajdują się tzw. dane 

wrażliwe (inaczej dane sensytywne), które dotyczą przekonań religijnych lub 

światopoglądowych1148. Trzeba jednak zauważyć, że co do zasady przetwarzanie 

wrażliwych informacji o osobach jest zabronione, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. 

Bezpośrednie zastosowanie tego wyjątku następuje w odniesieniu właśnie do wspólnot 

 
1147 Por. N. Zawadzka [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych. Komentarz, Lex 2018. 
1148 Por. M. Hucał, Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego 

rozporządzenia nr 2016/679, dz. cyt., s. 185.  
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religijnych. Niemniej, w jednym z udzielonych wywiadów Kościelny Inspektor Ochrony 

Danych, ks. Piotr Kroczek1149, podkreślił, że „Ochrona danych w Kościele ma ten sam 

cel, co ochrona danych w społecznościach świeckich. Tym celem jest ochrona godności 

osoby ludzkiej poprzez zapewnienie prawa do prywatności”1150. Mając to na uwadze, 

należy zastanowić się nad dwiema ważnymi kwestiami: po pierwsze – w jaki sposób 

prawo UE definiuje kategorie osób, których dane mogą podlegać przetwarzaniu przez 

kościoły i związki wyznaniowe; po drugie – w jakim zakresie Unia Europejska może 

interweniować w sprawy wewnętrzne wspólnot religijnych w dziedzinie ochrony danych 

osobowych1151. 

W rozporządzeniu 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku za szczególną kategorię 

danych osobowych uznano dane wrażliwe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, zabronione jest 

przetwarzanie danych wrażliwych, które ujawniają m.in. przekonania religijne lub 

światopoglądowe. Zakaz ten nie ma jednak charakteru absolutnego, gdyż zgodnie z 

brzmieniem art. 9 ust. 2 lit. d RODO dopuszcza się możliwość przetwarzania danych 

sensytywnych „w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń przez […] inny niezarobkowy podmiot o celach religijnych 

[…]”, choć przetwarzanie to może dotyczyć „wyłącznie członków lub byłych członków 

tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty […]”. Ponadto w cytowanym 

artykule wskazano, że dane sensytywne nie mogą zostać ujawnione poza podmiotem (w 

tym przypadku – podmiotem religijnym) bez odpowiedniej zgody osoby, której dane 

dotyczą1152.  

 
1149 Kościelny Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienia 

przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w ramach Kościoła katolickiego. Zob. art. 35 Dekretu 

Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty 

Kościoła z dnia 7 października 2015 r., Akta Konferencji Episkopatu Polski nr 27/2015, 

http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2016/04/dekret_ogolny.pdf [dostęp: 15.01.2021 r.]. 

Co istotne, Konferencja Episkopatu Polski udostępnia opinii publicznej sprawozdanie z działalności 

Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Zob. np. KEP, Sprawozdanie z działalności Kościelnego 

Inspektora Ochrony Danych za okres od 2 maja 2018 r. do 6 czerwca 2019 r., https://episkopat.pl/wp-

content/uploads/2019/09/Sprawozdanie-KIOD-za-2018-2019.pdf [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1150 Wywiad z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, gdpr.pl, 16 czerwca 2019 r., 

https://gdpr.pl/wywiad-z-koscielnym-inspektorem-ochrony-danych [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1151 Por. P. Mazurkiewicz, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych [w:] P. 

Mazurkiewicz, Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej, Wyd. Naukowe UKSW, 

Warszawa 2017, s. 5.  
1152 Zob. art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), dz. cyt., s. 38. 
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Zgodnie z powyższym, wspólnoty religijne są uprawnione do przetwarzania 

danych osobowych obecnych lub byłych członków. Użycie przez prawodawcę unijnego 

takiego sformułowania nie budzi jednak wątpliwości. Niejednoznaczne wydaje się być 

natomiast sformułowanie dotyczące przetwarzania przez wspólnotę religijną danych 

„osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej celami”. Zdaniem ks. Piotra 

Mazurkiewicza, takie sformułowanie wymaga doprecyzowania na poziomie państw 

członkowskich UE, i to zarówno w prawie świeckim, jak i w prawie wewnętrznym danej 

wspólnoty religijnej. Ta kwestia jest szczególnie istotna z perspektywy działalności 

Kościoła Katolickiego, w ramach której o stałości kontaktów danej osoby z tym 

Kościołem nie zawsze decyduje ich liczba czy częstotliwość1153. Jak podkreśla ks. 

Tomasz Jakubiak „określenie regular contact („stały kontakt”) jest mało precyzyjne i 

może nastręczać trudności interpretacyjne – zwłaszcza w odniesieniu do podmiotu 

takiego, jakim jest Kościół, gdzie kontakt ma nie tylko wymiar fizyczny”1154. 

Uwzględnienie możliwości przetwarzania przez Kościół danych osób stale 

utrzymujących z nim kontakt, pozwala mu bowiem sprawować posługę w sposób 

nieograniczony wobec osób, które do niego formalnie nie przynależą1155. 

Należy jednocześnie zauważyć, że nie jest to jednak jedyna sporna kwestia, która 

pojawiła się na gruncie nowej regulacji prawnej Unii Europejskiej. W środowisku 

prawniczym wątpliwości budzi również kwestia posługiwania się przez UE pojęciem 

„kościoły i związki wyznaniowe”. Jak podaje Luca Tasoni, pojęcie to w ogóle nie zostało 

zdefiniowane ani w ramach art. 91, ani w żadnym innym artykule, który pojawia się w 

treści rozporządzenia o ochronie danych osobowych1156. 

Część normatywną rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 poprzedza rozbudowana preambuła, która zawiera umocowania, motywy oraz 

formułę prawodawczą1157. Wśród motywów zamieszczonych w preambule odnajdziemy 

 
1153 Por. P. Mazurkiewicz, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych, dz. cyt., 

s. 9.  
1154 Por. T. Jakubiak, Przynależność do Kościoła Katolickiego i przetwarzanie danych według Ustawy o 

ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne [w:] S. Dziekoński, P. Drobek (red.), Ochrona danych 

osobowych w Kościele, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 142. 
1155 Por. tamże, s. 143. 
1156 Por. L. Tosoni, Article 91: Existing data protection rules of churches and religious associations [w:] 

The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary. red. Ch. Kuner, L. A. Bygrave, i in. 

Oxford 2020, s. 1262. 
1157 Więcej na ten temat zob.: Unia Europejska, Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej, 

Luksemburg 2015. 
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motyw 165, w którym prawodawca unijni wskazał, że RODO „nie narusza statusu 

przyznanego kościołom oraz związkom lub wspólnotom wyznaniowym na mocy prawa 

konstytucyjnego obowiązującego w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu 

– jak uznano w art. 17 TFUE”. Polski przekład treści cytowanego motywu zawiera błąd 

w tłumaczeniu. W innych wersjach językowych RODO, tj. francuskiej, niemieckiej czy 

angielskiej, motyw ten brzmi nieco inaczej, a mianowicie: „niniejsze rozporządzenie 

szanuje status przyznany na mocy prawa konstytucyjnego państw członkowskich 

kościołom i związkom lub wspólnotom religijnym i nie narusza tego statusu – jak uznano 

w art. 17 TFUE”1158. Ponadto należy zauważyć, że w motywie 55 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych stwierdzono, że „przetwarzanie danych 

osobowych przez organy publiczne do celów – określonych w prawie konstytucyjnym 

lub prawie międzynarodowym publicznym – oficjalnie uznanych związków 

wyznaniowych odbywa się w interesie publicznym”1159. Nie są to jednak jedyne 

odniesienia do kwestii przetwarzania danych osobowych przez wspólnoty religijne 

zawarte w rozporządzeniu. 

Zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach 

wyznaniowych zostało explicite uregulowane w art. 91 RODO. Warto podkreślić, że 

artykuł ten stanowi właściwie niezmienioną wersję art. 85, który został zaproponowany 

w projekcie rozporządzenia przez Komisję Europejską w styczniu 2012 roku1160. Obecnie 

obowiązujący artykuł 91 zatytułowany: „Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące 

kościoły i związki wyznaniowe” znajduje się w rozdziale dziewiątym RODO, w którym 

umieszczono „przepisy dotyczące szczególnej sytuacji związanych z przetwarzaniem”. 

Zgodnie z brzmieniem art. 91 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 roku: 

„1. Jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia niniejszego 

rozporządzenia w życie Kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują 

 
1158 Zob. motyw 165 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), dz. cyt., s. 30. 
1159 Zob. motyw 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), dz. cyt., s. 11. 
1160 Zob. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), COM/2012/011 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0011 [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
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szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych, 

zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem, że zostaną dostosowane do 

niniejszego rozporządzenia.  

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które stosują szczegółowe zasady zgodnie z 

ust. 1 niniejszego artykułu, podlegają nadzorowi niezależnego organu nadzorczego, który 

może być organem odrębnym, z zastrzeżeniem, że spełnia warunki określone w rozdziale 

VI niniejszego rozporządzenia”1161. 

Powyżej cytowany art. 91 RODO wymaga od wspólnot religijnych dostosowania 

ich systemów ochrony danych osobowych w taki sposób, aby były one zgodne z zasadami 

zawartymi w rozporządzeniu. Spoglądając na ustęp 1 art. 91 rozporządzenia, należy 

stwierdzić, że Unia Europejska dała kościołom i związkom wyznaniowym możliwość 

wyboru jednej z dwóch alternatywnych ścieżek w zakresie dostosowania swoich 

systemów ochrony danych osobowych do standardów określonych w RODO. Wybór 

pierwszej ścieżki przez wspólnoty religijne oznaczałby, że mogłyby one kontynuować 

swój dotychczasowy system ochrony danych osobowych pod warunkiem, że byłby on 

dostosowany do wymagań określonych przepisami RODO (formuła opt-out). Wybór 

drugiej ścieżki zakładałby zaś, że w sytuacji, gdy wspólnoty religijne nie zdecydowałyby 

się na dostosowanie swoich wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących ochrony 

danych osobowych do standardów określonych w RODO, owa nowa regulacja prawna 

musiałaby być bezpośrednio stosowana wobec nich zaraz po jej wejściu w życie. Należy 

przy tym zauważyć, że przyjęcie przez wspólnoty religijne pierwszego z wymienionych 

rozwiązań umożliwiłoby im zachowanie własnej autonomii w dziedzinie ochrony danych 

osobowych. Z kolei wybór drugiego rozwiązania przez kościoły i związki wyznaniowe 

mógłby sprawić, że ich wewnętrzna autonomia mogłaby zostać w znaczący sposób 

ograniczona. Niemniej jednak, brak woli ze strony wspólnot religijnych na dokonanie 

wewnątrz ich porządku prawnego odpowiednich zmian w zakresie ochrony danych 

osobowych1162, skutkowałby w praktyce ich wymuszeniem przez instytucje unijne w 

momencie wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 25 maja 2018 roku1163. Nolens 

 
1161 Zob. art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dz. cyt., s. 85. 
1162 Por. P. Mazurkiewicz, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych, dz. cyt., 

s. 7-8.  
1163 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przyjęte w dniu 16 kwietnia 2016 roku miało zacząć 

być stosowane dopiero od dnia 25 maja 2018 roku, co potwierdza art. 99 tego rozporządzenia. Przyjęcie 
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volens nowe ramy prawne UE zmusiły kościoły i związki wyznaniowe do pewnej 

formalizacji ochrony danych osobowych, m.in. poprzez konieczność tworzenia przez 

nich odrębnych, wewnętrznych polityk ochrony danych osobowych. Sporym wyzwaniem 

okazało się być także dostosowanie RODO do specyfiki języka i instytucji religijnych1164. 

Decyzja kościołów i związków wyznaniowych dotycząca wyboru jednej z dwóch 

wspomnianych powyżej ścieżek zaproponowanych w art. 91 RODO została ograniczona 

pod względem temporalnym1165. Dla rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

przewidziano dwuletni okres vacatio legis, który pozwoliłby wspólnotom religijnym na 

dostosowanie swojego wewnętrznego systemu ochrony danych osobowych do nowych 

regulacji unijnych. Dwa lata vacatio legis rozporządzenia, liczone od 2016 roku1166, miały 

dać wspólnot religijnym prawo wyboru odpowiedniego dla nich systemu ochrony danych 

osobowych, co miało sprzyjać przekonaniu, że autonomia tych wspólnot, gwarantowana 

explicite w wielu konstytucjach państw członkowskich UE, byłaby w odpowiedni sposób 

zachowana przez Unię Europejską. Podkreślenia w tym miejscu wymaga zwłaszcza to, 

że niektóre państwa członkowskie UE już znacznie wcześniej podjęły wysiłki na rzecz 

uregulowania kwestii ochrony danych osobowych we wspólnotach religijnych. Dla 

przykładu, w Rzeczpospolitej Polskiej już w 2009 roku została opracowana instrukcja 

dotycząca ochrony danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego1167. Autorem 

tejże instrukcji był ówczesny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w 

skrócie GIODO), który w procesie jej opracowywania podjął współpracę z Sekretariatem 

Episkopatu Polski1168. Z kolei kilka lat później, tj. w dniu 7 października 2015 roku, został 

przyjęty Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła 

oraz powrotu do wspólnoty Kościoła1169, będący jednym z aktów prawa kościelnego 

 
przez unijnych prawodawców tzw. vacatio legis miało zapewnić administratorom danych, 

przetwarzającym dane osobowe czas na przygotowanie się do nowych zasad ochrony danych osobowych 

UE. Por. U. Góral, Ochrona danych osobowych w Kościele w kontekście prawa unijnego, dz. cyt., s. 156. 
1164 Por. Wywiad z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, gdpr.pl, 16 czerwca 2019 r., 

https://gdpr.pl/wywiad-z-koscielnym-inspektorem-ochrony-danych [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1165 Por. P. Mazurkiewicz, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych, dz. cyt., 

s. 8.  
1166 RODO zaczęło być stosowane od dnia 25 maja 2018 roku. 
1167 Zob. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce. Instrukcja 

opracowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji 

Episkopatu Polski, Warszawa 2009, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/instrukcja_giodo_22092009.html [dostęp: 15.01.2021 r.]. 
1168 Instrukcja ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi kodeks dobrych praktyk. 
1169 Zob. Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do 

wspólnoty Kościoła z dnia 7 października 2015 r., dz. cyt. 
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regulujących zagadnienia związane z ochroną danych osobowych1170. Oba wyżej 

wymienione dokumenty stanowią przykład polskich starań o regulację zagadnień 

dotyczących ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim, które w ten sposób 

wyprzedzają późniejszą próbę uregulowania tychże kwestii na gruncie prawa 

unijnego1171. Niemniej, podkreślenia wymaga fakt, iż szczegółową regulację zasad 

ochrony danych osobowych stanowi Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim1172, który został 

wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku1173. Dokument 

ten traktowany jest jako fundament autonomicznego modelu ochrony danych osobowych 

Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej1174. Co ciekawe, z przygotowanego 

przez Papieski Uniwersytet Gregoriański zestawienia dokumentów przyjętych przez 

biskupów diecezjalnych lub Konferencje Episkopatów niektórych państw członkowskich 

UE, obejmujących szczegółowe przepisy w zakresie przetwarzania danych 

osobowych1175, wynika, że ich znaczna większość została dostosowana w 2018 roku, czyli 

w momencie obowiązywania już nowych ram prawnych1176. 

Z pewnością oddzielnej interpretacji wymaga ustęp 2 art. 91 RODO, w którym 

wskazano, że istotnym warunkiem zachowania autonomii przez wspólnoty religijnej jest 

ustanowienie niezależnego organu nadzorczego, spełniającego warunki określone w 

rozdziale VI rozporządzenia. Powołany przez kościół lub związek wyznaniowy organ 

miałby sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych – 

 
1170 Dekret Ogólny zastąpił w 2015 roku wcześniejszy dokument o nazwie „Zasady postępowania w 

sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła”. Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Zasady 

postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, https://episkopat.pl/zasady-

postepowania-w-sprawie-formalnego-aktu-wystapienia-z-kosciola/ [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1171 Obecnie podstawową regulacją odnoszącą się do ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w 

Polsce jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w Kościele katolickim, który został wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 

marca 2018 roku. Dekret ten w dużej mierze jest tożsamy z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z 2016 roku. 
1172 Więcej na temat Dekretu zob. P. Kroczek, Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim 

na podstawie kazusu przedszkola, „Annales Canocini” 2018, t. 14, nr 1, s. 9-22.  
1173 Dekret został wydany na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego i wszedł w życie w dniu 

30 kwietnia 2018 roku. Obecnie ten dokument możemy znaleźć na oficjalnej stronie internetowej KEP-u. 

Zob. Oświadczenie dotyczące promulgacji Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, https://episkopat.pl/wp-

content/uploads/2018/04/Oswiadczenie_dekret_dane.pdf [dostęp: 1.02.2021 r.]. 
1174 Z takiego rozwiązania prawnego skorzystały również inne kościoły i związki wyznaniowe działające 

na terenie RP. 
1175 Zob. Particular law on the protection of data privacy , iuscangreg.it, 

https://www.iuscangreg.it/protezione_dati.php?lang=EN [dostęp: 17.03.2021 r.]. 
1176 Por. U. Góral, Ochrona danych osobowych w Kościele w kontekście prawa unijnego, dz. cyt., s. 158. 
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jednak w sytuacji, gdy wspólnota religijna nie dokona wprowadzenia do swojego 

porządku prawnego niezależnej instytucji, pełną jurysdykcję w tym zakresie pełniłby 

państwowy organ ochrony danych osobowych. Dla przykładu, w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w sytuacji niespełnienia warunków określonych w art. 91 RODO, wspólnota 

religijna byłaby poddana kognicji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Analogicznie wyglądałaby sytuacja w pozostałych państwach członkowskich UE.  

Warto jednak zauważyć, że niektóre podmioty religijne nie pozostają obojętne na 

nowe wyzwania związane z unijną reformą systemu ochrony danych osobowych. Na 

przykład, Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, składająca się z 

przedstawicieli konferencji episkopatów UE, organizuje cykliczne spotkania organów 

nadzorczych Kościoła Katolickiego z poszczególnych państw członkowskich UE. 

Głównym celem takich spotkań jest wymiana doświadczeń wynikających ze styku prawa 

kościelnego z prawem unijnym w zakresie ochrony danych osobowych. Jedno z takich 

spotkań odbyło się w dniu 21 maja 2019 roku, podczas którego obecni byli 

przedstawiciele Komisji Europejskiej. W ramach tego spotkania odbyły się dyskusje na 

temat kluczowych zagadnień związanych z art. 91 RODO oraz jego stosowaniem w 

różnych systemach relacji państwo-kościół obowiązujących wewnątrz Unii 

Europejskiej1177.  

W literaturze przedmiotu znajdziemy podzielone opinie na temat konieczności 

włączenia wspólnot religijnych do nowych, unijnych standardów w dziedzinie ochrony 

danych osobowych lub choćby charakteru relacji pomiędzy krajowym organem 

nadzorczym, a jego kościelnym odpowiednikiem; i tak na przykład, w przekonaniu 

Michała Hucała, art. 91 RODO wypełnia lukę, która dotychczas istniała w związku z 

ograniczoną możliwością sprawowania przez państwo nadzoru nad procesem 

przetwarzania danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe1178. Zdaniem zaś 

Marleny Sakowskiej-Baryły, „RODO nie określa relacji pomiędzy krajowym organem 

nadzorczym i organem odrębnym. Nie wydaje się jednak, by zachodził między nimi 

stosunek podległości. Ich jurysdykcja powinna być wykonywana niezależnie, a w 

przypadku, gdy dany kościół, związek lub wspólnota wyznaniowa podlegałyby 

 
1177 Zob. KIOD na europejskim spotkaniu kościelnych ekspertów z ochrony danych osobowych, 

opoka.news, 12 czerwca 2019 r., https://opoka.news/kiod-na-europejskim-spotkaniu-koscielnych-

ekspertow-z-ochrony-danych-osobowych [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1178 Por. M. Hucał, Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego 

rozporządzenia nr 2016/679, dz. cyt., s. 187-188. 
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jurysdykcji organu odrębnego, wyeliminowana powinna być możliwość sprawowania jej 

przez krajowy organ nadzorczy”1179. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wspólnota religijna 

posiadałaby odrębny i niezależny organ nadzorczy, mogłaby zachować autonomię 

wewnętrzną, a tym samym nie podlegać pod kognicję krajowego organu nadzorczego. 

Taka interpretacja art. 91 ust. 2 RODO sprawiłaby, że przywoływany w motywie 165 

RODO art. 17 TFUE jest w pełni stosowany przez Unię Europejską, ale pod warunkiem, 

że wspólnota religijna dostosuje się do standardów unijnych w dziedzinie ochrony danych 

osobowych. Co więcej, poddanie wspólnoty religijnej pod kontrolę państwowego organu 

nadzorczego wydaje się być rozwiązaniem dość radykalnym, spoglądając choćby na 

dotychczasową praktykę państw członkowskich UE w tym zakresie. Niemniej jednak, 

Unia Europejska wyraźnie zastrzegła, że takie działanie jest możliwe jedynie w sytuacji, 

gdy dana wspólnota religijna zrezygnuje z ustanowienia własnego systemu ochrony 

danych osobowych poprzez powołanie odrębnego, wewnętrznego organu 

nadzorczego1180. Tym samym, jeśli kościół lub związek wyznaniowy wprowadził 

szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przed datą stosowania rozporządzenia 

z 2016 roku, nadal może je stosować wewnętrznie, korzystając w ten sposób z wyłączenia 

bezpośredniego stosowania RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych1181. 

Jednak jak już wcześniej wskazano, możliwość wyboru systemu ochrony danych 

osobowych istniała wyłącznie do czasu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. Po upływie tego terminu wspólnoty religijne nie miały już 

opcji dokonania takiego wyboru, co może stanowić przejaw pewnej ich 

dyskryminacji1182. 

Trzeba zwrócić uwagę na kolejną, równie istotną kwestię, a mianowicie: na 

wzajemną relację pomiędzy prawami podstawowymi, a chronionymi aktami prawa UE. 

W Karcie Praw Podstawowych uznano bowiem, że obywatelom UE przysługuje zarówno 

prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania (zob. art. 10 KPP), jak również prawo do 

 
1179 Szerzej na ten temat zob.: M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.  
1180 Por. M. Hucał, Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego 

rozporządzenia nr 2016/679, dz. cyt., s. 193. 
1181 Por. tamże, s. 198. 
1182 Por. P. Mazurkiewicz, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

[w:] S. Dziekoński, P. Drobek (red.), Ochrona danych osobowych w Kościele, Wyd. Naukowe UKSW, 

Warszawa 2016, s. 30. 
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ochrony danych osobowych (art. 8 KPP). W motywie 4 ogólnego rozporządzenia 

podkreślono natomiast, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem 

bezwzględnym” i należy je „wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl 

zasady proporcjonalności”. Ponadto unijni prawodawcy wskazali w cytowanym 

motywie, że „niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad 

uznanych w Karcie praw podstawowych (…) w szczególności (…) wolności myśli, 

sumienia i religii”. Taką równowagę miał zapewne gwarantować wspomniany już art. 91 

RODO. W literaturze przedmiotu wskazuje się natomiast, że w systemie prawnym UE 

widoczne mamy wyraźne napięcie pomiędzy poszanowaniem różnorodności tradycji 

państw członkowskich, wyrażonym w art. 4 ust. 2 TUE, a dążeniem Unii Europejskiej do 

harmonizacji ustawodawstw krajowych w celu większego jednoczenia ze sobą państw 

członkowskich UE1183. 

Unia Europejska niejednokrotnie deklarowała poszanowanie różnorodności 

państw członkowskich, m.in. w zakresie wewnątrzpaństwowych relacji państwo-kościół, 

co potwierdza treść art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Różnorodność państw 

członkowskich UE możemy dostrzec na poziomie krajowych regulacji prawnych 

dotyczących ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych. 

Dlatego też rozwiązanie prawne zaproponowane wspólnotom religijnym przez Unię 

Europejską w art. 91 RODO zdaje się jedynie pozornie wychodzić naprzeciw 

poszanowaniu odmiennych typów relacji państwo-kościół, obowiązujących w państwach 

członkowskich UE1184. Jeśli zatem wspólnota religijna przyjęła szczegółowe zasady 

ochrony danych osobowych i powołała organ nadzorczy dostosowany do standardów 

określonych w RODO, wówczas bezpośrednie obowiązywanie tego rozporządzenia 

zostaje wyłączone w obszarze objętym autonomią i niezależnością tejże wspólnoty1185. 

Można tu jednak mówić wyłącznie o pozornym, wręcz selektywnym poszanowaniu przez 

UE statusu wspólnot religijnych. Potwierdza to fakt, że w świetle brzmienia art. 91 ust. 1 

RODO, wewnętrzne przepisy prawne wspólnot religijnych, które dotyczą ochrony 

danych osobowych, muszą być zgodne z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu 

o ochronie danych osobowych. W związku z tym, słuszny wydaje się pogląd wyrażony 

 
1183 Por. P. Mazurkiewicz, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych, dz. cyt., 

s. 6.  
1184 Por. tamże, s. 7.  
1185 Por. M. Hucał, Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego 

rozporządzenia nr 2016/679, dz. cyt., s. 199. 



290 
 

przez ks. Piotra Mazurkiewicza, że „z niektórych aktów prawa wtórnego można 

wnioskować, że instytucje unijne nie zawsze czują się komfortowo z tym postanowieniem 

prawa pierwotnego [art. 17 TFUE – przypomina autor] i cytując je zdarza się im niekiedy 

pewna niedokładność. Wystarczy zajrzeć do unijnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 r. Brak komfortu wskazuje, że 

w unijnych instytucjach istnieje nie całkiem wyartykułowane pragnienie posiadania 

kompetencji także w dziedzinie religijnej”1186.  

Można powiedzieć, że rozwiązania przyjęte w art. 91 RODO odzwierciedlają 

metodę „kija i marchewki” przyjętą przez UE wobec kościołów i związków 

wyznaniowych. „Kij” oznacza w tym przypadku, że jeśli dana wspólnota religijna nie 

dostosuje swoich wewnętrznych regulacji do standardów unijnych, będzie zobowiązana 

wówczas do bezpośredniego stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

co może w sposób znaczący ograniczyć jej autonomię w podejmowaniu decyzji w 

zakresie ochrony danych osobowych. „Marchewka” oznacza zaś, że w sytuacji, gdy 

wspólnota religijna jeszcze przed obowiązywaniem RODO dostosuje do niego swoje 

regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych, będzie mogła zachować swoją 

autonomię w tej dziedzinie. Inaczej rzecz ujmując, wyrażona w art. 17 TFUE gwarancja 

poszanowania przez UE statusu prawnego kościołów i związków wyznaniowych 

przyznanego im na mocy prawa krajowego, do której wprost odnosi się motyw 165 

RODO, ma jedynie selektywne zastosowanie. Wypada zatem rzec, że prawodawca unijny 

stosuje gwarancje wyrażone w art. 17 TFUE jedynie w sytuacji, gdy system ochrony 

danych osobowych wspólnot religijnych jest tożsamy ze standardami przyjętymi na 

poziomie unijnym.  Oznacza to właściwie, że Unia Europejska nie wyłącza wspólnot 

religijnych spod unijnego systemu ochrony danych osobowych, mimo że działalność 

wewnętrzna tych wspólnot nie wchodzi w zakres kompetencji UE1187. 

4.3.2. „Prawo do bycia zapomnianym” a działalność kościół i związków 

wyznaniowych 

Z punktu widzenia działalności kościołów i związków wyznaniowych istotne 

znaczenie wydaje się mieć ustanowione na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia 

danych, czyli tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Przed wejściem w życie ogólnego 

 
1186 P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa UE, dz. cyt., s. 19.  
1187 Por. G. Buttarelli, Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dz. cyt., s. 17. 
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rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawo to funkcjonowało w unijnym 

porządku prawnym na podstawie art. 12 lit. b Dyrektywy 95/46/WE1188. „Prawo do bycia 

zapomnianym” budzi spore zainteresowanie zwłaszcza w kontekście apostazji, czyli 

całkowitego porzucenia wiary chrześcijańskiej. Błędna interpretacja art. 17 RODO 

sprawia, że osoby chcące wystąpić z Kościoła domagają się usunięcia z ksiąg 

parafialnych ich danych dotyczących np. przyjęcia chrztu czy zawarcia sakramentu 

małżeństwa. 

Na mocy art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, została wyposażona w „prawo 

żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, 

a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe”1189. Aby jednak 

można było skorzystać z tego prawa, muszą być spełnione odpowiednie przesłanki, które 

zostały ujęte w ustępie 1 art. 17 RODO. Na przykład osoba, której dane dotyczą, może 

żądać usunięcia jej danych przez administratora w sytuacji, gdy: po pierwsze – dane tej 

osoby „nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane” (zob. art. 17 ust. 1 lit. a RODO), po drugie – „dane osobowe były 

przetwarzane niezgodnie z prawem” (zob. art. 17 ust. 1 lit. d RODO). Warto jednak 

zwrócić uwagę, że art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również pewne wyjątki od prawa do 

usunięcia danych osobowych. Z perspektywy działalności wspólnot religijnych istotne 

znaczenie ma zwłaszcza art. 17 ust. 3 lit. d, w którym wskazano, że prawo do usunięcia 

danych osobowych nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 

niezbędne „do celów badań naukowych lub historycznych”1190.  

Należy dodatkowo podkreślić, że w polskiej praktyce duszpasterskiej jeszcze 

przed wejściem w życie RODO dochodziło do sytuacji, w której apostaci domagali się 

usunięcia ich danych osobowych z ksiąg parafialnych Kościoła Katolickiego. Jak słusznie 

 
1188 Zgodnie z brzmieniem art. 12 lit. b Dyrektywy 95/46/WE „Państwa Członkowskie zapewniają każdej 

osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania od administratora danych: b) odpowiednio do przypadku, 

sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych, których przetwarzanie jest niezgodne z przepisami 

niniejszej dyrektywy, szczególnie ze względu na niekompletność lub niedokładność danych”. Zob. 

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, 

Dz. Urz. WE L 281 z dnia 23 listopada 1995 r., s. 31-50. 
1189 Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

dz. cyt., s. 43-44. 
1190 Zob. art. 17 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dz. cyt., s. 44. 
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zauważa ks. Piotr Mazurkiewicz, zastosowanie w takiej sytuacji „prawa do bycia 

zapomnianym” stanowiłoby błędną interpretację tego prawa. Dane te mają charakter 

historyczny i z racji dogmatycznych, doktrynalnych nie mogą zostać usunięte, jeśli 

dotyczą one np. przyjęcia chrztu czy zawarcia sakramentu małżeństwa1191. Podobne 

stanowisko w tej sprawie zajmuje ks. Piotr Kroczek, który stwierdza, że „ograniczenie 

prawa do zapomnienia wynika z racji teologicznych, np. z niezniszczalnego charakteru 

chrztu świętego (kan. 849) i nie może mieć więc statusu prawa bezwzględnie 

stosowalnego w Kościele. Takie rozwiązanie prawne, szanujące niezależność i autonomię 

Kościoła w sprawach religijnych, jest zgodne z prawem polskim, np. Konstytucją i 

Konkordatem, oraz prawem unijnym – np. Traktatem o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej”1192. 

Wartym uwagi jest motyw 65 RODO, w którym wskazano, że przetwarzanie 

danych może być niezbędne do „wywiązania się obowiązku prawnego, […] do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub 

do celów statystycznych, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń”1193. 

Dysponowanie przez Kościół Katolicki danymi dotyczącymi faktów historycznych z 

okresu życia kościelnego danej osoby jest niezbędne do ustalenia jej kościelnego statusu 

w prawie kanonicznym1194. Mówiąc inaczej, w rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych z 2016 roku jawnie określono warunki ograniczające możliwość korzystania 

z „prawa do bycia zapomnianym”, a więc nie ma ono statusu prawa bezwzględnie 

stosowanego 1195. Na przykład, w Kościele Katolickim usunięcie danych dotyczących 

udzielonego sakramentu chrztu świętego jest niemożliwe, gdyż stanowi on warunek 

 
1191 Dotyczy to także innych danych osobowych, które świadczyłyby o przyjętych sakramentach czy 

statusie kanonicznym danej osoby, jak np. złożenie ślubów kanonicznych. Zob. Wywiad z Kościelnym 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, gdpr.pl, 16 września 2019 r., https://gdpr.pl/wywiad-z-

koscielnym-inspektorem-ochrony-danych [dostęp: 12.02.2021 r.]. 
1192 S. Zielińska, Kościół będzie skutecznie chronił dane osobowe. Wywiad z ks. dr hab. Piotrem Kroczkiem, 

opoka.org.pl, 14 marca 2018 r., wywiad, https://opoka.news/ks-dr-hab-piotr-kroczek-kosciol-bedzie-

skutecznie-chronil-dane-osobowe [dostęp: 12.02.2020 r.]. 
1193 Poza tym, w świetle art. 17 ust. 3 lit. a RODO prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, gdy 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do „korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i 

informacji”. Zob. art. 17 ust. 3 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dz. cyt., 

s. 44. 
1194 Por. K. Żaczkiewicz-Zborska, Prawo do „bycia zapomnianym” w Kościele rozumiane jest szczególnie, 

prawo.pl, 31 marca 2018 r., https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prawo-do-bycia-zapomnianym-w-

kosciele-rozumiane-jest-szczegolnie,74313.html [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
1195 Por. M. Guziak-Nowak, RODO nie jest rewolucją, przewodnik-katolicki.pl, https://www.przewodnik-

katolicki.pl/Archiwum/2018/Przewodnik-Katolicki-20-2018/Spoleczenstwo/RODO-nie-jest-rewolucja 

[dostęp: 12 kwietnia 2021 r.]. 
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przyjęcia kolejnych sakramentów. W doktrynie katolickiej chrzest jest nieusuwalny i 

niepodważalny. Potwierdzeniem na to jest preambuła Dekretu Konferencji Episkopatu 

Polski z 2015 roku, która przywołuje zasadę semel catholicus, semper catholicus (raz 

katolik, zawsze katolik). Wedle tej zasady każdy, kto został ochrzczony w Kościele i 

przyjęty do niego, niezależnie od stosunku do wiary katolickiej jest uznawany przez 

prawodawcę kościelnego za katolika. Apostata, jako osoba, której przysługuje prawo do 

wolności religijnej, może zatem wyrazić swoją wolę zerwania więzi z Kościołem, i wola 

ta musi zostać uszanowana przez społeczność Kościoła1196. Wystąpienie osoby z 

Kościoła nie oznacza jednak, że przestaje on być rozpoznawany przez prawo kanoniczne 

jako katolik, gdyż prawidłowo udzielony sakrament wywiera skutki na całe jego 

życie1197. Odejście ochrzczonych ze wspólnoty Kościoła nie sprawi zatem, że osoba 

dokonująca apostazji zniknie raz na zawsze z kościelnych rejestrów. Złożenie aktu 

apostazji będzie jedynie odnotowane w księdze parafialnej, obok informacji o tym, że 

taka osoba została ochrzczona. Oznacza to, że dane apostaty nie zostaną w sposób 

całkowity usunięte z rejestrów kościelnych. 

Mając na uwadze niedawno przeprowadzoną reformę polityki ochrony danych 

osobowych UE, można powiedzieć, że RODO tylko w najmniejszym stopniu uwzględnia 

specyfikę wspólnot religijnych. Co prawda, Unia Europejska stosuje wobec kościołów i 

związków wyznaniowych klauzulę wyłączeniową spod „prawa do bycia zapomnianym”, 

ale już w art. 91 rozporządzenia zmusza niejako wspólnoty religijne do dostosowania ich 

wewnętrznych systemów ochrony danych do standardów określonych w RODO. Można 

zatem odnieść wrażenie, że prawodawca unijny traktuje wspólnoty religijne „tak, jakby 

ich działalność była analogiczna do działalności biznesowej”, która do tej pory w sposób 

niewystarczający zapewniała ochronę danych obywateli UE1198. 

4.3.3. Ochrona danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych w 

świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE 

W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE miał okazję wypowiedzieć się na 

temat przetwarzania danych osobowych przez wspólnoty religijne w ramach sprawy C-

 
1196 Więcej na ten temat: T. Jakubiak, Przynależność do Kościoła Katolickiego i przetwarzanie danych 

według Ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne, dz. cyt., s. 134 i n.  
1197 Por. tamże, s. 133-134. 
1198 A. Mezglewski, Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe [w:] S. Dziekoński, P. Drobek (red.), Ochrona 

danych osobowych w Kościele, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 51. 



294 
 

25/17 Tietosuojavaltuutettu przy udziale Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta, 

która dotyczyła sporu pomiędzy fińską komisją ds. ochrony danych 

(Tietosuoalautakunta), a wspólnotą religijną świadków Jehowy1199. Przedmiotem sprawy 

była kontrowersja odnośnie tego, czy w ramach odwiedzania gospodarstw domowych 

przez świadków Jehowy – czyli w ramach działalności kaznodziejskiej – mają 

zastosowanie unijne zasad przetwarzania danych osobowych. Wniosek prejudycjalny 

dotyczył wykładni przepisów zawartych w Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

Sprawa rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości UE wymagała uwzględnienia 

przez sędziów luksemburskich: z jednej strony – prawa do ochrony prywatności i prawa 

do ochrony danych osobowych, z drugiej zaś – wolności religijnej1200. 

  W przedmiotowej sprawie wspólnota religijna świadków Jehowy utrzymywała, 

że działalność ewangelizacyjna, związana z wolnością religii oraz pokojowym i 

prywatnym uzewnętrznieniem religii, podlega wyłączeniu spod zasad przewidzianych w 

dyrektywie 95/46/WE1201. Podobnego zdania był rząd włoski, w opinii którego art. 17 

TFUE ustanawia kompetencję wyłączną państw członkowskich UE w zakresie 

regulowania spraw dotyczących wspólnot religijnych1202. Niemniej, w 2013 roku komisja 

do spraw ochrony danych w Finlandii nałożyła na wspólnotę świadków Jehowy zakaz 

gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w ramach działalności kaznodziejskiej 

bez zgody osób odwiedzanych. Członkowie tejże wspólnoty podczas odwiedzania 

gospodarstw domowych sporządzali odręczne notatki na temat wizyt złożonych osobom 

nieznanym wspólnocie. Notatki te najczęściej zawierały dane obejmujące nazwiska, 

miejsce zamieszkania, sytuację rodzinną czy przekonania religijne1203, a zatem tzw. dane 

wrażliwe1204. Dane osób odwiedzanych przez członków wspólnoty religijnej świadków 

Jehowy były gromadzone jako „zapiski ku pamięci” w celu ewentualnego odnalezienia 

ich dla potrzeb późniejszej wizyty. Warto przy tym zaznaczyć, że żadna z osób 

 
1199 Zob. Wyrok Trybunału z 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu przeciwko 

Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta, ECLI:EU:C:2018:551. 
1200 Zob. tamże, pkt 18. 
1201 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 1 lutego 2018 r. Sprawa 

C-25/17 Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta, ECLI:EU:C:2018:57, pkt 

27. 
1202 Zob. tamże, pkt 28. 
1203 Zob. Wyrok Trybunału z 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu przeciwko 

Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta, dz. cyt., s. 15. 
1204 Zob. tamże, pkt 19. 
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odwiedzanych przez członków tejże wspólnoty nie została poproszona o wyrażenie zgody 

na przetwarzanie jej danych osobowych. Co więcej, osoba odwiedzana nie została nawet 

o tym poinformowana przez członka głosiciela1205. 

Naczelny Sąd Administracyjny w Finlandii (Korkein hallinto-oikeus) zwrócił się 

z prośbą do TS UE o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. W skierowanym przez fiński 

sąd pytaniu prejudycjalnym zapytano się, czy działalność kaznodziejska członków 

głosicieli wspólnoty świadków Jehowy podlega pod przepisy prawa UE w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, tj. pod obowiązującą wówczas dyrektywę 95/46/WE. 

Wątpliwości sądu odsyłającego wzbudziło m.in. to, czy wspólnota świadków Jehowy 

może zostać uznana za administratora danych, mimo że w jej przekonaniu dostęp do 

zgromadzonych danych mają jedynie poszczególni głosiciele1206. 

 W wyroku z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 

Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta Trybunał 

Sprawiedliwości UE orzekł, że działalność kaznodziejska, która jest realizowana przez 

członków wspólnoty świadków Jehowy poprzez odwiedzanie gospodarstw domowych, 

nie zalicza się do wyjątków przewidzianych w prawie UE w dziedzinie ochrony danych 

osobowych. Co więcej, działalności głoszenia od drzwi do drzwi (door-to-door 

preaching) nie należy przyznawać charakteru czysto domowego lub osobistego w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE, gdyż nie mieści się ona w sferze prywatnej 

członka wspólnoty świadków Jehowy. Sędziowie uznali, że działalność ewangelizacyjna 

ma „z samej swojej natury na celu propagowanie wiary wspólnoty świadków Jehowy 

wśród osób, które (…) nie należą do gospodarstwa domowego członków głosicieli”1207. 

Trybunał przypomniał jednocześnie, że prawo do wolności sumienia i wyznania 

sformułowane w art. 10 ust. 1 KPP obejmuje zarówno „forum internum, czyli fakt 

posiadania przekonań, jak i forum externum, czyli publiczne uzewnętrznianie 

wyznawanej wiary religijnej”1208. Wolność uzewnętrzniania religii może przybierać 

różne formy, takie jak choćby: nauczanie, uczestniczenie w obrzędach czy 

praktykowanie. Wolność ta obejmuje także „prawo do starania się o przekonanie innych 

osób, na przykład za pośrednictwem kaznodziejstwa”1209. Na tej podstawie można uznać, 

 
1205 Zob. tamże, pkt 15. 
1206 Zob. tamże, pkt 24. 
1207 Tamże, pkt 44. 
1208 Tamże, pkt 47. 
1209 Tamże.  
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że działalność kaznodziejska członków wspólnoty świadków Jehowy jest chroniona na 

mocy art. 10 ust. 1 KPP, aczkolwiek nie oznacza to, że działalność ta ma charakter czysto 

osobisty lub domowy w świetle art. 3 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 95/46/WE1210. 

Działalność kaznodziejska wykracza zatem poza sferę prywatną członka głosiciela 

wspólnoty świadków Jehowy. Potwierdził to również rzecznik generalny, wedle którego 

kaznodziejstwo „z natury rzeczy polega na wchodzeniu w relację z osobami co do zasady 

nieznanymi i niewyznającymi wiary głosicieli”1211, dodając jednocześnie, że ma ono 

wymiar wspólnotowy1212. W przekonaniu rzecznika generalnego, zapiski sporządzone 

przez członka głosiciela mogą stanowić zbiór danych w rozumieniu dyrektywy 

95/46/WE, której administratorem jest wspólnota świadków Jehowy1213. 

Jak przewiduje art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE, pojęcie „administratora 

danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która „samodzielnie lub wspólnie z innymi 

podmiotami” określa cele i sposoby przetwarzania danych. W opinii rzecznika 

generalnego pojęcie „administratora danych” w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE należy 

interpretować w sposób szeroki1214, co zostało również potwierdzone przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 13 maja 2014 roku, w sprawie C-131/12 Google 

Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 

Mariowi Costesze Gonzálezowi1215. Przyjęcie szerokiej definicji pojęcia „administratora” 

ma na celu zapewnienie skutecznej i pełnej ochrony osobom, której dane dotyczą1216.  

W opinii sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE wspólnotę świadków Jehowy 

należy uznać za administratora danych, gdyż nie tylko posiada ona wiedzę na temat tego, 

że przetwarzanie danych odbywa się w celu krzewienia wiary, ale również organizuje i 

koordynuje działalność swoich członków poprzez dokonywanie podziału obszarów 

aktywności pomiędzy głosicielami1217. Oznacza to, że zarówno wspólnota, jak i jej 

 
1210 Zob. Wyrok Trybunału z 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu przeciwko 

Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta, dz. cyt., pkt 48. 
1211 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 1 lutego 2018 r., dz. 

cyt., pkt 40. 
1212 Zob. tamże, pkt 42. 
1213 Zob. tamże, pkt 57. 
1214 Zob. tamże, pkt 70. 
1215 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie C-131/12 Google Spain SL,Google Inc. 

przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mariowi Costesze Gonzálezowi, 

ECLI:EU:C:2014:317. 
1216 Zob. Wyrok Trybunału z 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu przeciwko 

Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta, dz. cyt., pkt 66. 
1217 Zob. tamże, pkt 71. 
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członkowie głosiciele wspólnie uczestniczą w określaniu celów i sposobów 

przetwarzania danych osób odwiedzanych1218. Zdaniem rzecznika generalnego, celem 

tym było permanentne dążenie do zwiększenia liczebności członków wspólnoty poprzez 

lepszą skuteczność działalności ewangelizacyjnej1219. Trybunał, biorąc pod uwagę opinię 

rzecznika generalnego, uznał, że wspólnota świadków Jehowy ponosi odpowiedzialność 

za przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w ramach koordynowanej, 

zorganizowanej i wspieranej przez wspólnotę działalności kaznodziejskiej, realizowanej 

poprzez odwiedzanie gospodarstw domowych1220. 

Co prawda, wyrok Trybunału z 2018 roku dotyczył przepisów dyrektywy 

95/46/WE, ale jego znaczenie wydaje się być nadal aktualne. Trybunał w przedmiotowej 

sprawie uznał, że zasada autonomii organizacyjnej wspólnoty religijnej nie może 

podważać stwierdzenia, że wspólnota ta przetwarza dane osobowe, a skoro przetwarza 

je, to ciąży na niej obowiązek „dostosowania się do zasad prawa Unii dotyczących 

ochrony danych osobowych”, którego „nie można bowiem uznać za ingerencję 

w autonomię organizacyjną wspomnianych wspólnot”1221. Linia orzecznicza Trybunału 

wydaje się być w tym przypadku zgodna z celami określonymi przez prawodawcę 

unijnego w RODO, który chciał dostosować wewnętrzne regulacje ochrony danych 

osobowych wspólnot religijnych do standardów unijnych. 

Mimo to, można przypuszczać, że ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony 

danych osobowych nieraz przyniesie jeszcze wątpliwości natury praktycznej lub 

teoretyczno-prawnej. Jak słusznie zauważa ks. Piotr Kroczek, „Pozostaje mieć nadzieję, 

że to nowe prawo (…) przyczyniać się będzie do promocji, ochrony i obrony godności 

człowieka poprzez zabezpieczenie danych osobowych”1222, co – patrząc na treść art. 91 

RODO – nie jest jednak takie oczywiste. 

 
1218 Zob. tamże, pkt 73. 
1219 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 1 lutego 2018 r., dz. 

cyt., pkt 66. 
1220 Por. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Fiszka tematyczna. Ochrona danych osobowych, 

Lipiec 2020, curia.europa.eu, s. 17, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-

10/fiche_thematique_-_donnees_personnelles_-_pl.pdf [dostęp: 29 kwietnia 2021 r.]. 
1221 Wyrok Trybunału z 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu/ Jehovan todistajat — 

uskonnollinen yhdyskunta, dz. cyt., pkt 74. 
1222 P. Kroczek, Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu 

przedszkola, dz. cyt., s. 21. 
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4.4. Unijna zasada dobrostanu zwierząt a ubój rytualny 

W niektórych państwach członkowskich UE od wielu lat mamy do czynienia 

zarówno z politycznym, jak i prawnym sporem dotyczącym uboju rytualnego. Gorąca 

debata publiczna wewnątrz Unii Europejskiej jest skoncentrowana wokół takich kwestii, 

jak: po pierwsze – zasadność przeprowadzania uboju rytualnego, po drugie – konieczność 

wyważenia dwóch zasad, tj. zasady dobrostanu zwierząt i swobody praktykowania religii. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że – szczególnie w ostatnich latach – dochodzi do 

wzrostu regulacji dotyczących ochrony dobrostanu zwierząt, i to zarówno na gruncie 

prawa międzynarodowego1223, jak i prawa unijnego1224. Wzmocnienie przepisów 

dotyczących humanitarnego traktowania zwierząt może stanowić jednak problem dla 

pełnego zagwarantowania wolności religijnej dla muzułmanów i Żydów, dla których ubój 

rytualny stanowi jedną z form praktykowania religii. Warto jednocześnie zauważyć, że 

ochronie prawnej podlega zarówno forum internum, jak i forum externum wolności 

religijnej. 

Ubój rytualny polega na uśmiercaniu zwierząt w sposób bezpośredni, bez ich 

uprzedniego oszałamiania, co pozwala na zachowanie religijnie wymaganej procedury 

wykrwawiania1225. Jest on dokonywany zgodnie z obrzędami religijnymi i należy do 

podstawowych, religijnych reguł postępowania dla wyznawców judaizmu i islamu. 

Pozyskane w ten sposób produkty pochodzenia zwierzęcego są określane jako halal 

(zgodnie z tradycją muzułmańską) lub koszerne (zgodnie z tradycją judaistyczną). Dla 

konserwatywnego środowiska religijnego (zarówno żydowskiego, jak i 

muzułmańskiego) niedopuszczalne jest uprzednie ogłuszanie zwierząt, gdyż zwierzęta te 

powinny być nieuszkodzone przed dokonaniem uboju rytualnego. Zgodnie z żydowską 

szechitą i muzułmańskim ubojem szahal, spożycie mięsa zwierząt okaleczonych lub 

padłych jest zabronione1226. 

 
1223 Na przykład w 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (ang. the World Organization for 

Animal Health) zaktualizowała Kodeks zdrowia zwierząt lądowych. Kodeks ten zawiera m.in. zalecenia 

dotyczące krępowania, ogłuszania i wykrwawiania się zwierząt w rzeźniach oraz uśmiercania zwierząt w 

przypadku wybuchu choroby zakaźnej. Zob. World Organization for Animal Health, The Terrestrial 

Animal Health Code, https://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online 

[dostęp: 1.01.2020 r.]. 
1224 Zob. np. Europejska Konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzona w 

Strasburgu dnia 10 maja 1979 r., Dz. U 2008, nr 126, poz. 810.  
1225 Zarówno w tradycji judaistycznej, jak i muzułmańskiej zwierzęciu przecina się tchawicę, gardło i 

tętnice. W islamie nazywa się to halal, natomiast w judaizmie szechita.  
1226 Por. E. Jachnik, Prawne aspekty uboju rytualnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2016, nr 1(18), s. 177. 
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Zagadnienie uboju rytualnego nie zostało w sposób szczegółowy uregulowane w 

prawie unijnym1227. W Unii Europejskiej zostało natomiast zagwarantowane prawo do 

wolności religijnej, choć trudno byłoby odnaleźć w aktach prawa unijnego odniesień do 

regulacji kwestii związanych z dopuszczalnymi formami praktykowania tejże 

wolności1228. 

Ubój rytualny budzi ogromne emocje polityczne i społeczne wewnątrz UE, 

zwłaszcza ze względu na relacje występujące pomiędzy trzema kwestiami, tj.: ochroną 

dobrostanu zwierząt, swobodą wyznania i praktykowania religii, i obecnością spraw 

gospodarczych, czyli np. eksportu lub importu mięsa pochodzącego z uboju rytualnego. 

Należy jednocześnie zauważyć, że ubój rytualny wchodzi w zakres tzw. res mixtae, gdyż: 

z jednej strony – podlega regulacjom prawa unijnego i krajowego dotyczącym sposobu 

przeprowadzania uboju zwierząt oraz swobody religii i praktykowania kultu religijnego; 

z drugiej zaś strony – podlega pod regulacje prawa wewnętrznego wspólnot 

religijnych1229. Wydaje się zatem, że decyzje dotyczące uboju rytualnego, które są 

podejmowane na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego UE, stanowią jeden z przejawów 

polityki konfesyjnej prowadzonej na poziomie ponadnarodowym. Co istotne, kwestia 

uboju rytualnego została uregulowana w prawie unijnym wyłącznie na zasadzie wyjątku 

od zasady dobrostanu zwierząt, w kierunku której podąża obecnie Wspólna Polityka 

Rolna.  

4.4.1. Ubój rytualny w aktach prawnych Unii Europejskiej 

W prawie Unii Europejskiej dostrzega się wzajemne relacje pomiędzy 

dobrostanem zwierząt, ich humanitarnym traktowaniem, a ubojem rytualnym. Zasadę 

dobrostanu zwierząt reguluje art. 13, znajdujący się w Traktacie o funkcjonowaniu UE, 

w części poświęconej zasadom ogólnym, które wyznaczają główny kierunek działań Unii 

Europejskiej1230. W świetle brzmienia tego artykułu „Przy formułowaniu i wykonywaniu 

polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii oraz jej polityk dotyczących rynku 

 
1227 Por. P. Kuczma, Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2016, nr 5(33), s. 184. 
1228 Por. H. Spasowska-Czarny, Prawne uwarunkowania uboju zwierząt ze szczególnym skupieniem się na 

uboju rytualnym w ramach prawa polskiego i estońskiego, „Przegląd Prawa Porównawczego” 2019, vol. 

36, s. 59. 
1229 Por. E. Łętowska, M. Grochowski, M. Namysłowska, A. Wiewiórska-Domagalska, Prawo UE o uboju 

zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązanie. Część I, „Europejski Przegląd 

Sądowy” 2013, nr 11, s. 13. 
1230 Por. M. Górski, J. Miłkowska-Rębowska, Komentarz do art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 261. 
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wewnętrznego, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej, Unia i 

Państwa Członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt 

jako istot zdolnych do odczuwania, przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów 

prawnych i administracyjnych oraz zwyczajów Państw Członkowskich związanych w 

szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem 

regionalnym”. Jak zauważa Eliza Jachnik, „Prawodawca europejski w omawianym 

przepisie wyraził ideę dereifikacji zwierząt - uznanie ich za istoty czujące. Konstrukcja 

art. 13 TfUE wskazuje, że to właśnie ta koncepcja determinuje i uzasadnia zasadę 

dobrostanu zwierząt”1231. Na uwagę zasługuje również fakt, iż cytowany powyżej artykuł 

13 TFUE zastępuje Protokół nr 33 w sprawie dobrostanu zwierząt, który został dołączony 

do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Ponadto odniesienie do Protokołu 

nr 33 odnajdziemy w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 

r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania1232. 

Zasada dobrostanu zwierząt jest realizowana przez UE w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej. Mimo to, Unia Europejska i jej państwa członkowskie są zobowiązane 

do uwzględniania wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt przy formułowaniu i 

realizowaniu także innych polityk, np. polityki rybołówstwa czy polityki dotyczącej 

rynku wewnętrznego. Należy zauważyć, że pomimo iż prawodawca unijny posługuje się 

pojęciem „dobrostan zwierząt” w aktach prawnych, to nie zdecydował się na przyjęcie, 

wspólnej definicji tego pojęcia dla wszystkich państw członkowskich UE1233. 

Odniesienia do zasady dobrostanu zwierząt możemy odnaleźć nie tylko na gruncie 

prawa pierwotnego, ale także w prawie pochodnym UE, do którego należy zaliczyć 

dyrektywy regulujące szereg kwestii, takich jak: ochrona zwierząt podczas ich 

transportu1234 lub uśmiercania1235, czy ochrona zwierząt gospodarskich1236. Spore 

 
1231 Por. E. Jachnik, Prawne aspekty uboju rytualnego, dz. cyt., s. 179; E. Jachnik, Zasada dobrostanu 

zwierząt we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017 vol. 26, nr 1, 

s. 290; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 2022, poz. 572. 
1232 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas ich uśmiercania, Dz. Urz. UE L 303/1 z dnia 18 listopada 2009 r., s. 1-30. 
1233 Por. E. Jachnik, Zasada dobrostanu zwierząt we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 289. 
1234 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz 

rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Dz. Urz. UE L 3/2 z dnia 5 stycznia 2005 r., s. 1-44. 
1235 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas ich uśmiercania, Dz. Urz. UE L 303/1 z dnia 18 listopada 2009 r., s. 1-30. 
1236 Zob. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich, 

Dz. Urz. UE L 221 z dnia 8 sierpnia 1998 r., s. 23-27.  
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zainteresowanie Unii Europejskiej zasadą dobrostanu zwierząt wydaje się spowodowane 

dynamicznie postępującą popularyzacją idei ochrony zwierząt1237, która znajduje 

odzwierciedlenie m.in. w kampaniach społecznych na rzecz zakazu uboju rytualnego. Na 

przykład, w 2014 roku odbyła się w Warszawie demonstracja, której hasłem przewodnim 

było „Nie dla uboju rytualnego!”1238. Zauważyć przy tym należy, że w wielu krajach 

europejskich wzrasta nie tylko zainteresowanie warunkami życia zwierząt w procesie 

produkcyjnym, ale zwiększają się także społeczne oczekiwania co do ich polepszania1239. 

Mimo to, prawodawca unijny nie zdecydował się na nadanie zasadzie dobrostanu 

zwierząt charakteru bezwzględnego. Oznaczać by to mogło, że decyzja w sprawie 

dopuszczenia uboju rytualnego dla celów religijnych leży wyłącznie w gestii państw 

członkowskich UE1240.  

Ochrona dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania stanowi główny przedmiot 

rozwiązań prawnych przyjętych w ramach Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z 

dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, które 

obowiązuje w państwach członkowskich UE od 1 stycznia 2013 roku. Dokument ten 

wpisuje się w ramy wspólnotowego Planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu 

zwierząt na lata 2006–20101241, który został przyjęty przez Komisję Europejską w 2006 

roku1242. Rudymentarnym celem przyjętego planu była promocja wysokich standardów w 

zakresie dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej oraz bardziej przejrzyste określenie 

kierunku polityki unijnej w dziedzinie ochrony i dobrostanu zwierząt1243. 

Przed przejęciem przez Radę UE rozporządzenia 1099/2009 obowiązywała 

Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 roku w sprawie ochrony zwierząt 

 
1237 Por. E. Jachnik, Prawne aspekty uboju rytualnego, dz. cyt., s. 181. 
1238 Zob. M. Kropidłowska, „Nie” dla uboju rytualnego, otwarteklatki.pl, 26 maja 2014 r., 

https://www.otwarteklatki.pl/blog/nie-dla-uboju-rytualnego [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
1239 Por. E. Jachnik, Zasada dobrostanu zwierząt we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, dz. cyt. , 

s. 289. 
1240 Por. M. Górski, J. Miłkowska-Rębowska, Komentarz do art. 13 TfUE, dz. cyt., s. 261. 
1241 Kolejne strategie przyjęto na lata 2012-2015 i 2016-2020. Są to akty o charakterze soft law. Parlament 

Europejski odniósł się do tych strategii w następujących rezolucjach: Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na 

lata 2012–2015, P7_TA(2012)0290; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w 

sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020, P8_TA(2015)0417. 
1242 Celem planu było m.in. propagowanie wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt zarówno 

w Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej oraz bardziej skoordynowane podejście do ochrony 

i dobrostanu zwierząt we wszystkich politykach wspólnotowych. Zob. Komisja Wspólnot Europejskich, 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań 

dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010, Bruksela 23 stycznia 2006, KOM(2006) 

13. 
1243 Zob. tamże. 
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podczas uboju lub zabijania1244, w której zawarto przepisy dotyczące uboju rytualnego. 

Ze względu jednak na to, że dyrektywa wymagała transpozycji do krajowych porządków 

prawnych, przepisy dotyczące uboju rytualnego były w różnorodny sposób 

implementowane przez państwa członkowskie UE. Brak konsensusu między państwami 

członkowskimi UE co do jednolitego podejścia w sprawie uboju rytualnego doprowadził 

w rezultacie do przyjęcia dwóch artykułów prawnych – art. 4 i art. 26 – w rozporządzeniu 

Rady 1099/2009. Co istotne, już w pracach nad projektem rozporządzenia wskazywano, 

że przepisy dotyczące traktowania zwierząt w celu produkcyjnego pozyskiwania mięsa 

nie będą stanowiły ograniczenia wolności religijnej. W związku z tym, prawodawca 

unijny zdecydował się na taką konstrukcję przepisów prawnych, która pozwalałaby 

państwom członkowskim UE na zachowanie przez nie autonomii związanej z 

poszanowaniem praw wspólnot religijnych1245. 

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Rady 1099/2009 wprowadza ogólną zasadę 

ogłuszania zwierząt przed ich uśmierceniem1246, która pozwala na spełnienie przesłanek 

zasady dobrostanu zwierząt poprzez nienarażanie ich na niepotrzebne cierpienie. 

Niemniej jednak, w ustępie 4 tego artykułu prawodawca unijny przewidział pewne 

odstępstwo od tej zasady: miałoby to miejsce w sytuacji, gdy zwierzęta są poddawane 

ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez niektóre wspólnoty religijne1247. 

Inaczej rzecz ujmując, odstępstwo od ogólnej zasady ogłuszania zwierząt przed ich 

uśmiercaniem może być motywowane wyłącznie potrzebą poszanowania wolności 

religijnej, którą bezpośrednio chroni prawo pierwotne UE (zob. art. 10 Karty Praw 

Podstawowych). 

Artykuł 4 ust. 4 rozporządzenia Rady 1099/2009 stanowi zatem podstawę prawną 

dla unijnej legalizacji uboju rytualnego, który został potraktowany przez prawodawcę 

 
1244 Zob. Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju 

lub zabijania, Dz. Urz. WE L 340 z dnia 31 grudnia 1993 r., s. 21-34. 
1245 Por. Łętowska o uboju rytualnym: Wyrok, który przyniósł zamęt, wywiad przeprowadzony przez P. 

Rochowicza z E. Łętowską, rp.pl, 9 marca 2015 r., https://www.rp.pl/artykul/1184638-Letowska-o-uboju-

rytualnym--Wyrok--ktory-przyniosl-zamet.html [dostęp: 27.03.2020 r.]. 
1246 W myśl art. 2 lit. f rozporządzenia Rady 1099/2009 ogłuszanie „oznacza każdy celowo wywołany 

szereg czynności, który bezboleśnie powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy 

szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć”. Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z 

dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, dz. cyt., s. 8. 
1247 Rada UE w rozporządzeniu Rady 1099/2009 w art. 2 lit. g posługuje się pojęciem „obrzęd religijny”, 

który zgodnie z tym artykułem oznacza „ciąg czynności związanych z ubojem zwierząt i zalecany przez 

religię”. Jak słusznie zauważa Michał Rynkowski ustrojodawca unijny nie posługuje się w tym 

rozporządzeniu, ani słowem „halal”, ani „koszerny”. Por. M. Rynkowski, Sądy wyznaniowe we 

współczesnym europejskim porządku prawnym, dz. cyt., s. 69. 
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wspólnotowego wyłącznie jako wyjątek od zasady dbałości o dobrostan zwierząt. 

Oznacza to, że mięso pozyskane z uboju rytualnego nie może być wprowadzone do 

„normalnego” obrotu prawnego, gdyż ubój rytualny nie mieści się w granicach zasady 

dobrostanu zwierząt. Wyjątek wyrażony w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady 1099/2009, 

który umożliwia wspólnotom religijnych dokonanie uboju rytualnego, należy 

interpretować w sposób ścisły, a zatem w zgodzie z zasadą interpretacji wyjątków1248. 

Wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia klauzuli wyłączeniowej w postaci uznania 

uboju rytualnego za wyjątek od zasady dobrostanu zwierząt należy poszukiwać w 

preambule rozporządzenia, a w szczególności zawartych w niej motywach. W motywie 

15 rozporządzenia stwierdzono, że odstępstwo od zasady ogłuszania zwierząt przed ich 

uśmiercaniem opiera się na „konieczności przestrzegania przepisów legislacyjnych lub 

administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich dotyczących zwłaszcza 

obrzędów religijnych, tradycji kulturowych i dziedzictwa regionalnego przy 

formułowaniu i wdrażaniu polityk Unii, między innymi w odniesieniu do rolnictwa 

i rynku wewnętrznego”1249. Z kolei w motywie 18 wskazano, że „Odstępstwo od 

ogłuszania w przypadku odbywającego się w rzeźni uboju zgodnego z obrzędami 

religijnymi zostało przyznane przez dyrektywę 93/119/WE”, dodając jednocześnie, iż  

„Ponieważ przepisy wspólnotowe mające zastosowanie do uboju zgodnego z obrzędami 

religijnymi były transponowane w różny sposób, zależnie od kontekstu krajowego, oraz 

biorąc pod uwagę fakt, iż przepisy krajowe uwzględniają kwestie wychodzące poza cel 

niniejszego rozporządzenia, ważne jest utrzymanie odstępstwa od ogłuszania zwierząt 

przed ubojem”1250. 

Norma dotycząca uboju rytualnego została wprowadzona przez prawodawców 

unijnych do systemu prawnego UE za pomocą rozporządzenia. Zgodnie z art. 288 TFUE, 

rozporządzenie posiada zasięg ogólny. Ten akt prawny jest wiążący w całej swojej treści 

i bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej1251. 

Oznacza to, że rozporządzenie nie musi być implementowane przez państwa 

członkowskie UE – w momencie jego wejścia w życie wszystkie jego regulacje stają się 

 
1248 Por. E. Łętowska, M. Grochowski, M. Namysłowska, A. Wiewiórska-Domagalska, Prawo UE o uboju 

zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązanie. Część I, dz. cyt., s. 15. 
1249 Zob. motyw 15 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, dz. cyt., s. 3. 
1250 Zob. tamże. 
1251 Zob. art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 173. 
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automatycznie częścią krajowego porządku prawnego. Dodatkowo normy 

rozporządzenia, spełniając kryterium bezwarunkowości i precyzyjności, wywołują 

skutek bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich UE. Nie ulega zatem 

wątpliwości, że norma zawarta w art. 4 ust. 4 rozporządzenia dotycząca uboju rytualnego 

spełnia kryterium precyzyjności i bezwarunkowości, przez co nie wymaga ani dalszego 

uściślania ani podejmowania jakichkolwiek innych działań legislacyjnych przez państwa 

członkowskie UE1252. 

Odnosząc się do powyższego, należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 26 ust. 2 

lit. c rozporządzenia Rady 1099/2009 państwa członkowskie UE mogą przyjąć przepisy 

krajowe, które zapewniają szerszą ochronę zwierząt podczas ich uśmiercania, niż 

przewidują to postanowienia rozporządzenia. Oznacza to, że państwo członkowskie UE, 

wprowadzając wyższy standard ochrony zwierząt na swoim terytorium, ma prawo 

wprowadzić zakaz dokonywania uboju rytualnego przez wspólnoty religijne. W Unii 

Europejskiej stosunek państw członkowskich do kwestii ochrony zwierząt jest 

zróżnicowany; stąd też w niektórych z nich może zaistnieć potrzeba utrzymania bądź 

przyjęcia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Taką 

możliwość otrzymały państwa członkowskie UE na podstawie art. 26 ust. 2 

rozporządzenia Rady 1099/2009, aczkolwiek zostały one zobowiązane do 

powiadomienia Komisji Europejskiej o tym zamiarze jeszcze przed dniem 1 stycznia 

2013 roku1253. Z takiej możliwości postanowił skorzystać np. polski rząd, który 

notyfikował ten zamiar Komisji Europejskiej w dniu 27 grudnia 2012 roku1254.  

Ważnym z perspektywy uboju rytualnego jest również art. 26 ust. 4 

rozporządzenia Rady 1099/2009, w którym stwierdzono, że państwo członkowskie UE 

„nie może zabraniać ani utrudniać wprowadzania do obiegu na swoim terytorium 

produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze zwierząt, które zostały uśmiercone 

w innym państwie członkowskim, powołując się na to, że dane zwierzęta nie zostały 

uśmiercone zgodnie z przepisami krajowymi tego państwa służącymi zapewnieniu dalej 

 
1252 Por. M. Rudy, P. Mazur, Obecny stan prawny w zakresie uboju rytualnego zwierząt. Część II. Normy 

europejskiego prawa wspólnotowego, „Życie weterynaryjne” 2014, t. 89, nr 1, s. 14. 
1253 Zob. art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, dz. cyt., s. 17. 
1254 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 2022, poz. 572. 

W 2014 roku polski Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie uboju rytualnego. Zob. Wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt K 52/13. 
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idącej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania”1255. Cytowany artykuł wyklucza zatem 

możliwość wprowadzenia przez państwo zakazu importu mięsa uzyskanego zgodnie z 

ubojem dla celów rytualnych w innym państwie członkowskim UE. Innymi słowy, 

państwo członkowskie UE nie może utrudniać ani zabraniać wprowadzenia takiego 

produktu na własne terytorium1256. Ze względu na obowiązującą na terenie UE zasadę 

swobody przepływu towarów, członkowie wspólnot religijnych mają możliwość 

poszukiwania dostępu do produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego uzyskanych 

poprzez ubój rytualny, które są pozyskiwane w innych państwach członkowskich UE, 

gdzie prawo dotyczące uboju rytualnego jest bardziej liberalne1257. Warto zwrócić tutaj 

uwagę na to, że produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały pozyskane z uboju 

zgodnego z obrzędami religijnymi, stanowią około jednej trzeciej całkowitego 

francuskiego eksportu mięsa1258. 

4.4.2. Ubój rytualny w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE 

Ubój rytualny jest często poddawany krytyce ze względu na narażanie zwierząt 

na niepotrzebne cierpienie. W związku z tym, stanowi on przedmiot rozstrzygnięć wielu 

sądów krajowych i międzynarodowych1259. Kwestia uboju rytualnego stała się 

przedmiotem sporów rozstrzyganych nie tylko przed Europejskim Trybunałem Praw 

Człowieka w Strasburgu1260, ale także przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w 

Luksemburgu1261. Praktyka uboju rytualnego wywołuje szereg kontrowersji o charakterze 

prawnym, czego dowodzi orzecznictwo TS UE. Stąd warto przyjrzeć się sporowi na temat 

 
1255 Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas ich uśmiercania, dz. cyt., s. 17. 
1256 Por. E. Łętowska, M. Grochowski, M. Namysłowska, A. Wiewiórska-Domagalska, Prawo UE o uboju 

zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązanie. Część I, dz. cyt., s. 17. 
1257 Podobnie wypowiadał się w tej sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka. W wyroku z dnia 

20 czerwca 2000 roku w sprawie Cha’are Shalom Ve Tsedek przeciwko Francji Trybunał uznał, iż do 

naruszenia wolności uzewnętrzniania wyznania nie dochodzi wówczas, gdy mięso, które spełnia nakazy 

religii wyznawanej przez daną osobę można łatwo pozyskać z innego państwa. Zob. Wyrok ETPC z dnia 

27 czerwca 2000 roku w sprawie Cha'are Shalom Ve Tsedek przeciwko Francji, skarga nr 27417/95. 
1258 Por. Staff of the Global Legal Research Center, Legal Restrictions on Religious Slaughter in Europe, 

March 2018, s. 8, https://www.loc.gov/law/help/religious-slaughter/religious-slaughter-europe.pdf [dostęp: 

28.03.2021 r.]. 
1259 Zob. np.: Wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie Cha'are Shalom Ve Tsedek przeciwko 

Francji, skarga nr 27417/95; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt K 

52/13. 
1260 Zob. np. Wyrok ETPCz z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie Cha’are Shalom Ve Tsedek przeciwko 

Francji, skarga nr 27417/95 . 
1261 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisatie Provincie Antwerpen i in., ECLI:EU:C:2018:335. 
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dopuszczalności uboju rytualnego w Unii Europejskiej i rozstrzygnięciom jego 

zasadności przez sędziów luksemburskich. 

 W latach 2018-2020 Trybunał Sprawiedliwości UE miał okazję wypowiedzieć się 

na temat ważności przepisów rozporządzenia Rady 1099/2009 i dokonać ich wykładni w 

kontekście uboju rytualnego zwierząt bez uprzedniego ich ogłuszenia. Sprawy 

rozpatrywane przez TS UE dotyczyły w szczególności wykładni i ważności odstępstwa 

przewidzianego w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady 1099/2009 od zakazu ustanowionego 

na mocy art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Pytania prejudycjalne przedstawione przez 

organy sądowe państw członkowskich UE zmusiły sędziów luksemburskich do 

poszukiwania odpowiedniej równowagi pomiędzy wolnością religijną, gwarantowaną 

art. 10 KPP, a dobrostanem zwierząt, zawartym w art. 13 TFUE i stanowiącym przedmiot 

regulacji prawnej rozporządzenia Rady 1099/2009. 

W dniu 29 maja 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie 

C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i 

in. przeciwko Vlaams Gewest, przy udziale Global Action in the Interest of Animals 

(GAIA).  Wniosek prejudycjalny został przedstawiony przez sąd odsyłający w związku z 

istniejącym sporem pomiędzy muzułmańskimi związkami wyznaniowymi i 

organizacjami sprawującymi nadzór nad meczetami w regionie Flandrii, a tym regionem. 

Przedmiotem tego sporu była decyzja wydana przez flamandzkiego ministra 

regionalnego, w której ogłosił on, że od 2015 roku nie będzie zezwalał na ubój rytualny 

bez wcześniejszego ogłuszania zwierzęcia w rzeźniach tymczasowych1262. Zakaz ten miał 

obowiązywać nawet w czasie trwania muzułmańskiego święta ofiarowania1263. 

Decyzja ministra regionu flamandzkiego właściwego ds. dobrostanu zwierząt była 

podyktowana tym, że zgodnie z rozporządzeniem 1099/2009 ubój zwierząt bez ich 

wcześniejszego ogłuszania może być przeprowadzany jedynie w zatwierdzonych 

rzeźniach, spełniających wymogi rozporządzenia nr 853/20041264. Belgijskie 

uregulowania prawne od 1998 roku dopuszczały zaś możliwość uboju rytualnego w 

 
1262 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in., dz. cyt., pkt 11. 
1263 Muzułmańskie święto ofiarowania jest corocznie obchodzone przez okres trzech dni. Do obowiązków 

religijnych praktykujących muzułmanów należy wówczas ubicie lub zlecenie ubicia zwierzęcia, którego 

mięso jest następnie spożywane przez rodzinę i rozdzielane pomiędzy sąsiadów, członków dalszej rodziny 

czy potrzebujących. 
1264 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in., dz. cyt., pkt 17, 18. 



307 
 

zarówno w rzeźniach zatwierdzonych, jak i tzw. rzeźniach tymczasowych1265. W 

przedmiotowym sporze podniesiono natomiast, że na terytorium Flandrii zatwierdzone 

rzeźnie nie miały wystarczającej wydajności, by móc zaspokoić popyt na zwierzęta 

uśmiercone rytualnie bez ogłuszenia, występujący w związku z muzułmańskim świętem 

ofiarowania1266. Z kolei przekształcenie tymczasowych ubojni w rzeźnie spełniające 

wymagania rozporządzenia nr 853/2004 było niemożliwe ze względu na wysokie nakłady 

finansowe z tym związane1267. W związku z tym, sąd odsyłający w toku postępowania 

krajowego postanowił zwrócić się do TS UE z pytaniem prejudycjalnym, którego 

przedmiotem była zgodność przyjętych rozwiązań prawnych w rozporządzeniu Rady nr 

1099/2009 z prawem do wolności religijnej wyrażonym w art. 10 KPP.  

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie C-426/16 uznał, że 

brak „rzeźniczej mocy przerobowej” na obszarze jednego z regionów państwa 

członkowskiego, wynikający ze wzrostu popytu na ubój rytualny w okresie święta 

ofiarowania, stanowi jednostkowy problem, i dotyczy on jedynie niewielkiej liczby gmin 

Regionu Flamandzkiego1268. Ten splot okoliczności wewnętrznych nie może zatem 

wpłynąć na ważność art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1099/20091269. Trybunał 

potwierdził tym samym ważność wymogu, zgodnie z którym ubój rytualny może być 

przeprowadzany jedynie w zatwierdzonych rzeźniach. Zdaniem sędziów 

luksemburskich, obowiązek ten nie stanowi ograniczenia wolności religijnej, gdyż celem 

jego wprowadzenia było jedynie uregulowanie i zorganizowanie swobodnego 

wykonywania uboju rytualnego, uwzględniającego podstawowe normy dotyczące 

ochrony dobrostanu zwierząt i zdrowia konsumentów spożywających mięso pochodzące 

z takiego uboju1270. 

Trybunał w przedmiotowej sprawie skonstatował, że wątpliwości sądu 

odsyłającego co do naruszenia wolności religijnej są nieuzasadnione, uznając przy tym, 

że norma ustanowiona w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 1099/2009 nie jest w stanie wpłynąć 

 
1265 Por. Trybunał Sprawiedliwości UE, Komunikat Prasowy nr 69/18, Luksemburg 29 maja 2018 r., s. 1, 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180069pl.pdf [dostęp: 12.03.2021 r.]. 
1266 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in., dz. cyt., pkt 26. 
1267 Zob. tamże, pkt 29. 
1268 Por. Trybunał Sprawiedliwości UE, Komunikat Prasowy nr 69/18, dz. cyt., s. 1. 
1269 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische 

Organisaties Provincie Antwerpen i in., dz. cyt., pkt 78. 
1270 Por. Trybunał Sprawiedliwości UE, Komunikat Prasowy nr 69/18, dz. cyt., s. 1. 
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na ograniczenie prawa muzułmanów do wolności religijnej1271. Trybunał przypomniał 

również, że prawo do wolności religijnej wyrażone w art. 10 ust. 1 KPP oznacza wolność 

każdego do uzewnętrzniania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie 

z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie 

i uczestniczenie w obrzędach, jakie wiążą się z religią lub przekonaniami1272. Jak podaje 

Trybunał Sprawiedliwości UE, legalizacja uboju rytualnego przez Unię Europejską 

konkretyzuje zgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Praw Podstawowych „pozytywne 

zobowiązanie ustawodawcy Unii do zapewnienia rzeczywistego poszanowania wolności 

religii i prawa do uzewnętrzniania swojej religii lub swych przekonań poprzez 

praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach, w szczególności na rzecz praktykujących 

muzułmanów i żydów”1273.  

W dniu 26 lutego 2019 roku, Trybunał Sprawiedliwości UE miał okazję ponownie 

wypowiedzieć się na temat uboju rytualnego. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym w sprawie C-497/17 Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) 

przeciwko Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation i in. dotyczył wykładni art. 13 

TFUE, a także innych rozwiązań prawnych przyjętych w kilku rozporządzeniach, a 

mianowicie.: rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/20071274, rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 889/20081275, oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/20091276. 

 Rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości UE sprawa C-497/17 dotyczyła 

wniosku złożonego przez stowarzyszenie OABA do ministra rolnictwa o zakazanie 

reklamy i wprowadzania do obrotu produktów ze znakiem towarowym „Tendre France”, 

posiadającymi certyfikat „halal” oraz oznaczenie „rolnictwo ekologiczne”. 

Stowarzyszenie zwróciło się do ministra rolnictwa o zakazanie posługiwania się tym 

oznaczeniem w odniesieniu do mięsa wołowego pochodzącego ze zwierząt uśmierconych 

 
1271 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in., dz. cyt., pkt 79. 
1272 Zob. tamże, pkt 43-44. 
1273 Zob. tamże, pkt 44. 
1274 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 

Dz. Urz. UE L189/1 z dnia 20 lipca 2007 r., s. 1-23. 
1275 Zob. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia nr 834/2007 zmienionego rozporządzeniem (UE) 

nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r., Dz. Urz. UE L 250/1 z dnia18 września 2008 r., s. 1-84. 
1276 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas ich uśmiercania, Dz. Urz. UE L 303/1 z dnia 18 listopada 2009 r., s. 1-30. 
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bez wcześniejszego ogłuszenia1277. W przekonaniu stowarzyszenia OABA przyznanie 

certyfikacji przez spółkę Ecocert dla mięsa halal, pochodzącego z uboju bez uprzedniego 

ogłuszenia, narusza zasadę zaufania konsumentów do produktów ekologicznych1278. Spór 

ten dotyczył więc możliwości znakowania produktów pochodzących z uboju rytualnego 

jako ekologicznych. 

Apelacyjny sąd administracyjny w Wersalu zwrócił natomiast uwagę, że w 

żadnym z przepisów rozporządzeń: nr 889/2008, nr 834/2007 i nr 1099/2009 prawodawca 

unijny nie zawarł definicji metody lub metod uboju zwierząt, które mogłyby posłużyć 

osiągnięciu celów dobrostanu zwierząt przypisanych produkcji ekologicznej1279. W 

związku z tym, sąd odsyłający wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE z 

następującym pytaniem prejudycjalnym: czy wykładni norm prawa unijnego należy 

dokonywać w ten sposób, że dopuszcza ona „przyznanie oznakowania europejskiego 

«rolnictwo ekologiczne» produktom pochodzącym ze zwierząt poddanych ubojowi 

rytualnemu bez uprzedniego ogłuszenia, przeprowadzonemu w warunkach określonych 

w rozporządzeniu [nr 1099/2009], czy też zakazują przyznania takiego oznakowania 

wskazanym produktom?”1280.  

W sformułowanym wyroku sędziowie Trybunału uznali, że szczególne metody 

uboju rytualnego bez uprzedniego ogłuszenia, które dopuszcza art. 4 ust. 4 

rozporządzenia 1099/2009, „nie są równoważne, z punktu widzenia zapewnienia 

wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt w chwili ich uśmiercania, z metodą uboju 

z uprzednim ogłuszeniem, której stosowanie nakazano co do zasady w art. 4 ust. 1 tego 

rozporządzenia”1281. Jednocześnie TS UE powołał się na motyw 1 rozporządzenia nr 

834/2007 stwierdzający, że produkcję ekologiczną charakteryzuje wysoki standard 

dobrostanu zwierząt1282. Stąd też w świetle prawa unijnego nie jest dozwolone 

umiejscowienie logo produkcji ekologicznej UE, na produktach pochodzących ze 

zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu bez uprzedniego ogłuszenia1283. Inaczej rzecz 

ujmując, logo produkcji ekologicznej UE zgodnie z przyjętym przez Trybunał 

 
1277 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie C-497/17 Oeuvre d’assistance aux bêtes 

d’abattoirs (OABA) przeciwko Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation i in., ECLI:EU:C:2019:137, 

pkt 17. 
1278 Zob. tamże, pkt 24. 
1279 Zob. tamże, pkt 31. 
1280 Tamże, pkt 33. 
1281 Tamże, pkt 50. 
1282 Zob. tamże, pkt 36. 
1283 Zob. tamże, pkt 52. 
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stanowiskiem nie może być zamieszczane na produktach, które nie zostały 

wyprodukowane z poszanowaniem najwyższych standardów, zwłaszcza tych związanych 

z dobrostanem zwierząt. Standard ten został uznany za „priorytet w ekologicznym chowie 

zwierząt”1284. Tym sposobem Trybunał Sprawiedliwości UE w sposób wyraźny nadał 

pierwszeństwo zasadzie dobrostanu zwierząt nad zasadą wolności religijnej. Skutkiem 

przyjęcia przez Trybunał takiego rozwiązania „sporu o metkowanie” jest pozbawienie 

możliwości oznaczania żywności pochodzącej z uboju rytualnego jako ekologicznej. 

W 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok w sprawie 

uboju rytualnego – tym razem miało to miejsce w sprawie C-336/19 Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België, dotyczącej dekretu przyjętego przez Region Flamandzki1285, w 

myśl którego sformułowano zakaz zabijania zwierząt – koszernego i halal – bez 

uprzedniego ogłuszania zwierzęcia.  

Jak wskazano w wyroku C-336/19, Flandria przywiązuje dużą wagę do 

dobrostanu zwierząt, dlatego zdecydowała się na wprowadzenie zakazu narażania 

zwierząt na niepotrzebne cierpienie. Zakaz ten oparty został na badaniach naukowych, 

które wskazywały, że odwracalna, niepowodująca śmierci metoda ogłuszania, tzw. 

elektronarkoza, nie ma wpływu na wykrwawianie zwierzęcia. Metoda ta uwzględnia 

zasadę dobrostanu zwierząt, nie stanowiąc przy tym istotnej ingerencji w wolność 

religijną1286. Muzułmańskie i żydowskie organizacje religijne uznały jednak 

wprowadzenie owej regulacji za przejaw ograniczenia swobody praktykowania religii 

oraz naruszenie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady 1099/20091287. Sprawa ta została więc 

przekazana belgijskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, który postanowił zwrócić się 

do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym w celu ustalenia, czy prawo 

Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, 

 
1284 Zob. motyw 10 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej 

i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, dz. 

cyt., s. 10. 
1285 Dekret Regionu Flamandzkiego z dnia 7 lipca 2017 roku zmienia Ustawę o ochronie i dobrostanie 

zwierząt w zakresie dozwolonych metod uboju zwierząt oraz zakazuje uboju zwierząt bez uprzedniego 

ogłuszenia, w tym uboju przewidzianego przez obrządek religijny. W kontekście uboju rytualnego Dekret 

przewiduje użycie odwracalnego ogłuszania, które nie może powodować śmierci zwierzęcia. Por. Trybunał 

Sprawiedliwości UE, Press Release No 163/20, Luksemburg 17 grudnia 2020 r., s. 1, 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf [dostęp: 12.03.2021 r.]. 
1286 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie C-336/19 Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België przeciwko Vlaamse Regering, ECLI:EU:C:2020:1031, pkt 13. 
1287 Zob. tamże, pkt 14. 
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wymagającego w kontekście rytuału uboju odwracalnej procedury ogłuszania, która nie 

może doprowadzić do śmierci zwierzęcia1288. 

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym wyroku stwierdził, że wymóg 

ogłuszania zwierząt przy uboju rytualnym ma na celu ochronę dobrostanu zwierząt. 

Dodatkowo uznał on, że ingerencja w swobodę praktyk religijnych w postaci nie tyle 

zakazu uboju rytualnego, co jedynie wymaganiu ogłuszenia zwierząt przed nim, jest 

całkowicie dopuszczalna i nie narusza praw podstawowych zapisanych w Karcie Praw 

Podstawowych1289. Ingerencja w prawo do uboju rytualnego spełnia cel interesu ogólnego 

wspierania dobrostanu zwierząt, który Unia Europejska uznaje za zasadny. Ostatecznie 

sędziowie Trybunału skonstatowali, że „Artykuł 26 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich 

uśmiercania w związku z art. 13 TFUE i art. 10 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu 

państwa członkowskiego wymagającego w ramach uboju rytualnego odwracalnego 

procesu ogłuszania, które nie może spowodować śmierci zwierzęcia”1290.  

Zdaniem TS UE ustawodawca flamandzki wpisuje się w zmieniający się obecnie 

kontekst społeczno-prawny, którego cechą charakterystyczną jest wzrost świadomości 

społeczeństwa na temat zagadnień związanych z dobrostanem zwierząt. Ponadto 

sędziowie luksemburscy stwierdzili, że flamandzki dekret nie zakazuje ani nie utrudnia 

wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych w procesie 

uboju rytualnego, jeśli produkty pochodzących z innego państwa członkowskiego UE lub 

z państwa trzeciego. Warto przy tym podkreślić, że w przedmiotowej sprawie Trybunał 

Sprawiedliwości UE orzekł przeciwnie do opinii wydanej przez rzecznika generalnego, 

Gerarda Hogana. Zdaniem rzecznika, przepisy krajowe zakazujące uboju rytualnego bez 

ich wcześniejszego ogłuszenia stoją w sprzeczności z prawem UE, co także starały się 

argumentować organizacje religijne.  

W przekonaniu Gerarda Hogana wyjątek od zabijania zwierząt bez uprzedniego 

ogłuszania, który został wprowadzony przez prawodawcę unijnego, był podyktowany 

 
1288 Zob. tamże, pkt 32. 
1289 Por. Trybunał Sprawiedliwości UE, Press Release No 163/20, dz. cyt., s. 1. 
1290 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie C-336/19 Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België przeciwko Vlaamse Regering, ECLI:EU:C:2020:1031, pkt 96. 
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dążeniem do stworzenia tolerancyjnego i pluralistycznego społeczeństwa, umiejącego 

godzić ze sobą sprzeczne poglądy i postawy. Odzwierciedla on zatem dążenie UE do 

poszanowania wolności religijnej i prawa do manifestowania swoich przekonań w 

praktycznym wymiarze. Dodatkowo jak wskazał Hogan w opinii wydanej w sprawie 

A/Veseliba Ministrija1291, sąd świecki nie jest uprawniony do rozstrzygania spraw  

w przedmiocie religijnej ortodoksji. Ubój zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia jest 

istotnym elementem obrzędu religijnego zarówno dla wyznawców islamu, jak i 

judaizmu1292. Rytuał uboju stanowi formę wykonywania praktyk religijnych, który 

podlega ochronie prawnej na mocy art. 10 KPP UE. 

Sędziowie Trybunału stwierdzili jednak, że „przepisy UE dotyczące uboju 

zwierząt nie zabraniają państwom członkowskim nakładania obowiązku ogłuszania 

zwierząt przed ich zabiciem, co ma zastosowanie również w przypadku uboju 

przewidzianego przez obrzędy religijne”. Wprawdzie w Karcie Praw Podstawowych 

odnajdziemy gwarancje prawa do dowolności form sprawowania praktyk religijnych, 

jednak w przedmiotowej sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że w przypadku 

zaistnienia napięcia pomiędzy tym prawem a zasadą dobrostanu zwierząt należy 

wyważyć ze sobą te prawa. Trzeba jednocześnie zauważyć, że przyjęta przez Trybunał 

linia orzecznicza odzwierciedla aktualne tendencje wzrostu zainteresowania dobrostanem 

zwierząt wśród społeczeństw państw członkowskich UE. Wiele  państw europejskich 

coraz częściej decyduje się na przedłożenie zasady dobrostanu zwierząt nad obyczaje 

religijne i tradycje kulturowe. Prawo zakazujące  uboju zwierząt bez uprzedniego 

ogłuszania – bez żadnych wyjątków – obowiązuje m.in. w Republice Słowenii czy 

Królestwie Szwecji 1293. W niektórych państwach ubój rytualny jest dopuszczalny jedynie 

pod pewnymi warunkami, np. w Republice Austrii, RFN czy Republice Słowackiej1294. 

W opinii sędziów luksemburskich ubój rytualny, który jest praktykowany w 

ramach obrządków muzułmańskich i judaistycznych w wielu państwach członkowskich 

UE, jest sprzeczny z nowoczesnym podejściem do kwestii traktowania zwierząt 

 
1291 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Gerarda Hogana przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2020 r. Sprawa 

C‑243/19 A przeciwko Veselības ministrija, ECLI:EU:C:2020:325, pkt 47. 
1292 Por. tamże. 
1293 Por. E. Hofverberg, Sweden: Slaughter of Domestic Animals, Maj 2014 r., 

www.loc.gov/law/help/slaughter-domestic-animals/slaughter-of-domestic-animals-sweden.pdf [dostęp: 

12.03.2021 r.]; Staff of the Global Legal Research Center, Legal Restriction on Religious Slaughter in 

Europe, dz. cyt., s. 2. 
1294 Por. P. Kuczma, Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce, dz. cyt. , s. 183. 
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gospodarskich. Takie podejście w sprawie uboju rytualnego spowodowało, że sędziowie 

Trybunału już w trakcie rozpatrywania sprawy C-336/19 musieli mierzyć się: po pierwsze 

– z polityczną i społeczną presją przyznania pierwszeństwa zasadzie dobrostanu zwierząt; 

po drugie – z naciskami wywieranymi przez niektóre wspólnoty religijne w celu ochrony 

prawa do wolności religijnej.  

Warto zwrócić uwagę, że laicyzujące się społeczeństwa Europy mają problemy z 

zaakceptowaniem niektórych praktyk religijnych ze względu na brak akceptacji dla 

narażania zwierząt na niepotrzebne ich zdaniem cierpienie. Niechęć społeczna do rytuału 

uboju może być także implikowana problemem akceptacji islamu oraz coraz częściej 

manifestowaną obawą przed dynamicznym wzrostem wpływu kultury islamu na 

europejską sferę życia społecznego – praktyka uboju rytualnego jest bowiem mocno 

zakorzeniona w religii islamskiej. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie 

uboju rytualnego wywołały jednak ogromne niezadowolenie wśród ortodoksyjnych 

muzułmanów i Żydów. Dla przykładu, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia 

Żydów, rabin Menachem Margolin, powiedział, że orzeczenie TS UE w sprawie C-

336/19 to „smutny dzień dla europejskiego żydostwa”1295. Komisja Europejska, odnosząc 

się do orzecznictwa TS UE, zapewniała natomiast, że decyzja Trybunału nie jest 

wymierzona w żadne wspólnoty religijne. Jak oznajmił na jednej ze zorganizowanych w 

Brukseli konferencji prasowych rzecznik prasowy KE, Christian Wigand: „Wspólnoty 

żydowskie są i zawsze będą mile widziane w Europie. Komisja respektuje orzeczenie 

TSUE. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę i jesteśmy otwarci na dyskusję na temat obaw 

żydowskich i muzułmańskich wspólnot w tym kontekście”1296. Niewątpliwie, dyskusja 

na temat unijnej regulacji prawnej dotyczącej uboju rytualnego będzie powracać  co jakiś 

czas jako przedmiot ożywionych dyskusji zarówno na poziomie  państw członkowskich 

UE , jak i na forum Unii Europejskiej. Implikacją tego może być: po pierwsze – wciąż 

dynamicznie rozwijane prawo dotyczące ochrony zwierząt na poziomie krajowym i 

międzynarodowym, po drugie – coraz liczniej występujące – zwłaszcza w Europie 

Zachodniej – środowiska społeczności praktykujące ubój rytualny1297. 

 
1295 Por. P. Blenkinsop, EU top court upholds curb on animal slaughter, angering Jewish groups, 

reuters.com, 17 grudnia 2020 r., https://www.reuters.com/article/eu-court-religion-slaughter-

idUSKBN28R20Z [dostęp: 1.03.2021 r.]. 
1296 A. Zygiel, TSUE: Państwa członkowskie mogą zakazać uboju rytualnego, rmf24.pl, 18 grudnia 2020 

r., https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-tsue-panstwa-czlonkowskie-moga-zakazac-

ubojurytualnego,nId,4935272#crp_state=1 [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
1297 Por. E. Jachnik, Prawne aspekty uboju rytualnego, dz. cyt., s. 178. 
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4.5. Wnioski 

Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej jest kształtowana nie tylko za 

pośrednictwem prawa pierwotnego, ale także prawa wtórnego, które przyjmują instytucje 

unijne w ramach poszczególnych polityk wewnętrznych UE. Kwestie religijne na 

poziomie unijnym podlegają regulacjom prawnym w sposób pośredni (czasami nawet w 

sposób bezpośredni) w ramach takich polityk unijnych, jak: polityka niedyskryminacji i 

równego traktowania, zatrudnienia, ochrony danych osobowych, czy Wspólna Polityka 

Rolna, co starano się ukazać w powyższym rozdziale.  

 Unia Europejska, choć nie ma formalnie przyznanych kompetencji w zakresie 

regulowania spraw religijnych, to stara się przetwarzać je w taki sposób, aby podpadały 

one pod zagadnienia, które są regulowane przez instytucje unijne w ramach kompetencji 

powierzonych im przez państwa członkowskie UE na podstawie art. 3, 4 lub 6 TFUE. By 

móc lepiej zobrazować unijną praktykę prawodawczą, należy zwrócić uwagę np. na 

unijne regulacje kwestii rytuału uboju, które są rozpatrywane przez instytucje unijne w 

ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wyraźnie podążającej w kierunku ochrony środowiska, 

klimatu i dobrostanu zwierząt. Warto przy tym zwrócić uwagę, że regulacja kwestii 

religijnych w politykach wewnętrznych UE nierzadko tylko z pozoru wiąże się 

zagwarantowaniem jednostkom oraz kościołom i związkom wyznaniowym prawa do 

wolności religijnej, chronionego na mocy art. 10 KPP czy art. 17 ust. 1 TFUE. 

W politykach wewnętrznych UE mamy często do czynienia z tzw. klauzulami 

wyłączeniowymi, które polegają na wyłączeniu bądź możliwości wyłączenia podmiotów 

religijnych spod obowiązku stosowania niektórych aktów prawa wtórnego, co ma 

stanowić przejaw ochrony statusu przyznanego im na poziomie prawa krajowego. 

Niemniej jednak, takie klauzule najczęściej dotyczą jedynie konkretnych przepisów 

prawnych, co można było zauważyć w niedawno przyjętym ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych osobowych. W ramach RODO przewidziano bowiem możliwość 

wyłączenia kościołów i związków wyznaniowych spod jego obowiązywania, lecz 

wyłącznie pod warunkiem, że owe podmioty jeszcze przed wejściem w życie 

rozporządzenia dostosowały swoje systemy ochrony danych osobowych do standardów 

unijnych. Nie można zatem mówić o całkowitym wyłączeniu wspólnot religijnych spod 

prawa unijnego. 
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Ponadto w rozdziale czwartym zauważono bowiem, że pojęcie „religia”, choć 

często używane przez instytucje unijne, nie zostało do dzisiaj zdefiniowane na gruncie 

prawa unijnego. Co ciekawe, pojęcie to zazwyczaj pojawia się w kontekście wyliczeń baz 

niedyskryminacji w ramach polityki niedyskryminacji i równego traktowania UE. Jak 

podkreśla w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE, pojęcie „religia” należy 

interpretować w sposób szeroki, aby móc objąć wszystkie jej formy uznawane przez 

państwa członkowskie UE. Takie podejście UE mogłoby świadczyć o tym, że szanuje 

ona różnorodność państw członkowskich w kwestii określania ich relacji wobec religii. 

Niemniej jednak, w praktyce Unia Europejska narzuca swoim państwom członkowskich 

rozwiązania prawne, które nierzadko stanowią zaprzeczenie deklarowanej przez nią 

neutralności religijno-światopoglądowej. 

Niebagatelną rolę w procesie kształtowania polityki konfesyjnej UE odgrywa 

Trybunał Sprawiedliwości UE, który w przypadku zaistnienia napięcia lub konfliktu 

pomiędzy prawem do wolności religijnej a innymi chronionymi na poziomie unijnym 

prawami dokonuje ich „odpowiedniego” wyważenia. Należy jednak podkreślić, że w 

sprawach przeanalizowanych w powyższym rozdziale TS UE nie nadał ani razu 

pierwszeństwa wolności religijnej nad np. swobodą prowadzenia działalności 

gospodarczej, Można zatem powiedzieć, że Unia Europejska w prowadzonych przez 

siebie politykach wewnętrznych nierzadko ogranicza wolność religijną, a zwłaszcza 

możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych lub możliwość praktykowania religii. 

Na zakończenie warto również zasygnalizować, że Unia Europejska stara się 

konsekwentnie unikać jakichkolwiek odniesień do konkretnej religii, w szczególności do 

chrześcijaństwa. Dowodem na to może być celowe powstrzymanie się w dyrektywie 

2003/88/WE od uznania niedzieli jako dnia o szczególnym znaczeniu. 
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Rozdział 5: Ochrona i promocja wolności religijnej w polityce zewnętrznej Unii 

Europejskiej 

W otoczeniu zewnętrznym Unii Europejskiej występuje wiele państw trzecich, w 

których wciąż dochodzi do systematycznych naruszeń praw człowieka i podstawowych 

wolności1298. Mimo że wolność religijna uchodzi za prawo powszechne, to na mapie 

świata znajdziemy obecnie sporo miejsc, gdzie nie jest ona należycie respektowana. 

Mniejszości religijne w wielu państwach trzecich nierzadko muszą zmagać się z 

naruszaniem lub przypadkami naruszenia ich prawa do wolności religijnej. Zjawisko to 

widać choćby na przykładzie trudnej sytuacji chrześcijan w Indiach lub Pakistanie, 

hinduistów w Malezji, czy jazydów i chrześcijan w Iraku. Co więcej, raport 

opublikowany w 2019 roku przez amerykański ośrodek badawczy, Pew Research Center 

pokazuje, że w latach 2007-2017 doszło na świecie do wzrostu rządowych ograniczeń 

wolności religijnej oraz do nasilenia zjawiska wrogości społecznej związanej z religią1299. 

W związku z tym, Unia Europejska, chcąc posiadać stosunkowo bezpieczne i stabilne 

otoczenie zewnętrzne, została nolens volens niejako zmuszona do odgrywania większej 

roli na arenie międzynarodowej w dziedzinie praw człowieka, i to w zasadzie niezależnie 

od tego, czy była na to przygotowana, czy nie1300. Zwiększenie aktywności UE w tym 

obszarze było implikowane faktem, iż religia nie powinna być postrzegana wyłącznie 

jako kwestia praw człowieka, gdyż stanowi ona również ważny czynnik generujący 

różnorodne konflikty. Religia może bowiem pełnić rolę dysfunkcyjną, stanowiąc 

niejednokrotnie zarzewie wojen i konfliktów. Biorąc to pod uwagę, należy zauważyć, że 

religia ma ambiwalentną naturę, gdyż posiada ona zdolność do: z jednej strony – 

prowadzenia ludzi do pojednania czy przebaczenia, z drugiej zaś strony – wprowadzania 

podziałów między ludźmi i konfliktowania ich ze sobą. Dlatego też promocja i ochrona 

wolności religijnej mają istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i stabilności w 

państwach trzecich znajdujących się zarówno w bliższym, jak i dalszym sąsiedztwie Unii 

Europejskiej. W dodatku przyjęcie strategii w zakresie ochrony i promocji wolności 

religijnej w polityce zewnętrznej UE miało przyczynić się do wzmocnienia pozycji Unii 

 
1298 W rozdziale V wykorzystano badania Autorki opublikowane w: P. Laszuk, Ochrona i promocja 

wolności religijnej w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej [w:] P. Mazurkiewicz, P. Laszuk, U. Góral, 

Unia Europejska wobec religii, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 81-148. 
1299 Zob. Pew Research Center, A closer look at how religious restrictions have risen around the world, 

pewforum.org, 15 lipca 2019 r., https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-

restrictions-have-risen-around-the-world/ [dostęp: 8.04.2020 r.]. 
1300 Por. O. Barburska, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, 

„Studia Europejskie” 2016, nr 3, s. 9. 
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Europejskiej jako globalnego aktora politycznego na arenie międzynarodowej. Niemniej 

jednak, ochrona i promocja wolności religijnej stanowią obecnie stosunkowo nowy 

przedmiot zainteresowania w sferze aktywności zewnętrznej Unii Europejskiej1301. 

Właściwie dopiero zjawisko rozprzestrzeniania się konfliktów o podłożu religijnym w 

najbliższym sąsiedztwie UE sprawiło, że tę problematykę postanowiono umieścić w 

centrum stosunków UE z państwami trzecimi, zwłaszcza tymi znajdującymi się w 

regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, czyli w tzw. regionie MENA1302. 

Mając powyższe na uwadze, przedmiotem niniejszego rozdziału uczyniono 

politykę zewnętrzną UE w zakresie ochrony i promocji wolności religijnej na świecie. W 

pierwszej części rozdziału przybliżono treść aktów prawnych i dokumentów politycznych 

UE, które stanowią podstawę dla polityki unijnej w dziedzinie praw człowieka, w tym 

przede wszystkim w obszarze FoRB (ang. Freedom of religion or belief).  W dalszej 

części rozdziału podjęto próbę ukazania aspektu praktycznego działań UE na rzecz 

ochrony i promocji wolności religijnej na świecie. W tym celu zaprezentowano główne 

instrumenty, które Unia Europejska wykorzystuje, by móc skutecznie zapobiegać 

naruszeniom wolności religijnej w państwach trzecich. 

5.1. Ochrona i promocja praw człowieka w centrum polityki zewnętrznej UE – 

prawo pierwotne Unii Europejskiej 

Unia Europejska, będąca wspólnotą państw europejskich, opiera się na katalogu 

wartości, który został ujęty w treści art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Wśród 

wymienionych tam wartości centralne miejsce zajmują prawa człowieka, które Unia 

próbuje chronić i promować nie tylko w swoich politykach wewnętrznych, ale także w 

relacjach zewnętrznych podejmowanych z państwami trzecimi i organizacjami 

międzynarodowymi1303. Błędem byłoby jednak postrzeganie Unii Europejskiej jako 

typowej organizacji regionalnej, chroniącej prawa człowieka w ścisłym tego słowa 

 
1301 Przed przejściem do dalszych rozważań podkreślić warto, że relacje Unii Europejskiej ze światem 

zewnętrznym są rozmaicie definiowane i zawierają różnorodny zakres pojęciowy. Jak zauważa Olga 

Barburska, w literaturze przedmiotu, jak również w nomenklaturze urzędniczej UE pojawiają się zwykle 

takie określenia, jak: stosunki zewnętrzne (ang. external reliations), działania zewnętrzne (ang. external 

activities), czy europejska polityka zagraniczna (ang. European Foreign Policy). Zob. O. Barburska, 

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, dz. cyt., s. 19. 
1302 Por. S. Wolff, EU religious engagement in the Southern Mediterranean: Much ado about nothing?, 

„Mediterranean Politics” 2018, vol. 23, iss. 1, s. 161. 
1303 Zgodnie z art. 2 TUE „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób 

należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym 

na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i 

mężczyzn”. Zob. art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 19. 
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znaczeniu, ponieważ nie posiada ona generalnych kompetencji w tej 

dziedzinie1304.Trzeba jednocześnie dodać, że dopiero wraz z wejściem w życie Traktatu 

z Lizbony prawa człowieka zostały włączone do głównego nurtu stosunków 

zewnętrznych Unii Europejskiej, co niewątpliwie miało przyczynić się do osiągnięcia 

większej spójności pomiędzy politykami wewnętrznymi i polityką zewnętrzną UE w tym 

zakresie. 

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że w świetle art. 3 ust. 5 TUE w 

stosunkach zewnętrznych Unia Europejska podejmuje wysiłki na rzecz umacniania i 

propagowania swoich wartości i interesów, a także wspierania ochrony praw 

człowieka1305. W ogólnych zasadach politycznych, zaprezentowanych przez 

prawodawców unijnych w art. 21 ust. 1 TUE, odnajdziemy dodatkowo odniesienie do 

praw człowieka i podstawowych wolności, których to powszechność i niepodzielność 

Unia zamierza wspierać na świecie. Z ustępu 2 wspomnianego artykułu wynika 

natomiast, że Unia Europejska, określając i prowadząc swoją politykę zewnętrzną, 

podąża w kierunku „zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich 

dziedzinach stosunków międzynarodowych, w celu ochrony swoich wartości (…) oraz 

praw człowieka”1306.  

Zasady polityczne określone w art. 21 TUE zostały następnie potwierdzone w art. 

205 TFUE w kontekście działań podejmowanych przez Unię na arenie 

międzynarodowej1307. Na ich podstawie Unia Europejska została zobowiązana m.in. do 

podjęcia wysiłków na rzecz „rozwijania stosunków i budowania partnerstwa z państwami 

trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi lub światowymi”1308. 

Za jeden z celów Unii Europejskiej uznano także dążenie do poszanowania prawa 

międzynarodowego, za pomocą którego społeczność międzynarodowa podejmuje 

 
1304 Katalog kompetencji Unii Europejskiej został zaprezentowany w formie tabeli w rozdziale drugim 

pracy doktorskiej. 
1305 W świetle brzmienia art. 3 ust. 5 TUE „W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje swoje 

wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia się do pokoju, 

bezpieczeństwa, trwałego rozwoju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do 

swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, w 

szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w 

szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych”. Zob. art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 19. 
1306 Art. 21 ust. 2 lit. a i b Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 30-31. 
1307 Zgodnie z brzmieniem art. 205 TFUE „Działania Unii na arenie międzynarodowej, w rozumieniu 

niniejszej części, oparte są na zasadach, dążą do osiągnięcia celów i są prowadzone zgodnie z 

postanowieniami ogólnymi, o których mowa w rozdziale 1 tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej”. Zob. 

art. 205 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 141. 
1308 Art. 21 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 30. 



319 
 

wysiłki na rzecz ochrony praw człowieka1309. Przykładem międzynarodowego aktu 

prawnego odnoszącego się explicite do praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka z 1948 roku1310, która często bywa przywoływana przez UE w 

opracowywanych i wprowadzanych w życie dokumentach prawnych i politycznych 

odnoszących się stricte do polityki zewnętrznej UE1311. 

Zważywszy na powyższe, należy podkreślić, że cele i zasady leżące u podstaw 

działań zewnętrznych Unii zostały określone w dwóch artykułach, tj.: art. 3 ust. 5 TUE i 

art. 21 TUE. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ich połączenie daje Unii 

Europejskiej podstawę prawną dla podejmowanych przez nią działań w zakresie ochrony 

i promocji praw człowieka na świecie, w tym również wolności religijnej. Nadto zauważa 

się, że przepisy te przyczyniają się do wzmocnienia roli Unii jako aktora 

międzynarodowego, podejmującego wysiłki na rzecz propagowania i ochrony praw 

człowieka w państwach trzecich1312. 

Do głównych instrumentów realizacji celów UE w zakresie promocji i ochrony 

praw człowieka na świecie zalicza się inter alia: włączanie klauzul dotyczących praw 

człowieka do umów międzynarodowych zawieranych z państwami trzecimi1313, 

instrumenty finansowe1314, ogólny system preferencji1315, przyjmowanie wytycznych w 

 
1309 Zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. 1 TUE „Działania Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, 

które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie: 

demokracji, państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych 

wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty 

Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego”. Zob. art. 21 ust. 1 zd. 1 Traktatu o Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 30. 
1310 Zob. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [w:] A.D. Rotfeld (red.), Międzynarodowe -

zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka. Akty prawa międzynarodowego i dokumenty KBWE, 

PISM, Warszawa 1989. 
1311 Zob. np. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych UE i 

mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE, 

P8_TA(2019)0013, lit. a. 
1312 Więcej na ten temat zob. Y. Nakanishi, Mechanisms to Protect Human Rights in the EU’s External 

Relations [in:] Y. Nakanishi (eds.) Contemporary Issues in Human Rights Law, Springer Singapore 2017, 

s. 3-21. 
1313 Klauzule praw człowieka są zawierane w: dwustronnych umowach handlowych, umowach o 

współpracy czy umowach o stowarzyszeniu pomiędzy UE a państwami trzecimi.  
1314 Za przykład posłużyć może Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, 

który w latach 2014-2020 dysponował budżetem w wysokości 1,3 mld euro. Pod względem finansowym 

uznaje się go za najmniejszy instrument finansowania zewnętrznego Unii Europejskiej. Warto jednocześnie 

dodać, że ¼ puli pieniędzy pochodzących z budżetu tego Instrumentu jest przeznaczana na pomoc w 

organizacji wyborów w państwach trzecich (głównie organizacji misji obserwacji wyborów przez UE). Por. 

UE na rzecz wzmocnienia pokoju i demokracji na świecie, europapnews.pap.pl, 24 września 2019 r., 

https://europapnews.pap.pl/ue-na-rzecz-wzmocnienia-pokoju-i-demokracji-na-swiecie [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
1315 Unia Europejska wobec krajów rozwijających się przewiduje preferencyjne systemy handlowe w 

zamian za przeprowadzenia reform np. w zakresie praw człowieka.  
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zakresie konkretnych problemów dotyczących praw człowieka1316, sankcje oraz 

włączanie problematyki praw człowieka do wszelkich aspektów unijnej pomocy 

zewnętrznej1317. Ponadto Unia Europejska dąży do uwzględniania problematyki ochrony 

i promocji praw człowieka we wszystkich swoich strategiach politycznych i programach 

przyjmowanych w ramach unijnej polityki zewnętrznej. Tematyka praw człowieka jest 

podejmowana także w dialogach politycznych prowadzonych przez UE z krajami 

partnerskimi1318.  

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że Unia Europejska posiada 

niejednorodne kompetencje w zakresie polityki zewnętrznej. Polityka ta może być: po 

pierwsze – negocjowana w procesie międzyrządowym (jak w przypadku Wspólnej 

Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa), po drugie – tworzona na poziomie 

ponadnarodowym (jak w przypadku wspólnej polityki handlowej lub polityki 

rozwojowej)1319. Stąd też promocja i ochrona przez Unię Europejską praw człowieka, w 

tym także wolności religijnej, odbywa się w sposób niejednorodny i często bardzo 

niekonsekwentny. Wpływ na to ma niewątpliwie fakt, iż polityka zewnętrzna UE stanowi 

najmniejszy wspólny mianownik, na jaki wszystkie państwa członkowskie są w stanie 

wyrazić zgodę1320. Stopień zaangażowania UE w ochronę i promocję wolności religijnej 

na świecie zależy de facto w dużej mierze od woli politycznej państw członkowskich 

UE1321. Aktywność zewnętrzna Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka, w tym 

także wolności religijnej pozostaje zwykle rezultatem wielostronnych i długotrwałych 

negocjacji, uwarunkowanych nie tylko czynnikami zewnętrznymi, ale także 

niejednokrotnie różnorodnym podejściem państw członkowskich do roli, jaką UE 

powinna odgrywać w tym obszarze. Występowanie znacznych różnic w poglądach 

 
1316 Na przykład w 2013 roku Rada UE przyjęła Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony wolności 

religii lub przekonań. Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of 

freedom of religion of belief, Luksemburg 24 czerwca 2013. 
1317 Por. I. Miedzińska, Prawa człowieka w polityce zagraniczne Unii Europejskiej – aspekty prawne, 

„Młody Jurysta” 2018 nr 1, s. 50. 
1318 Na przykład art. 8 umowy z Kotonu stanowił, że „kompleksowy, wyważony i głęboki” dialog 

polityczny prowadzony przez UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku powinien obejmować 

„regularną ocenę postępów w zakresie poszanowania praw człowieka”. Zob. Umowa o partnerstwie między 

członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej 

Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku, Dz. Urz. UE L 

317 z dnia 15 grudnia 2000 r., s. 3-353. 
1319 Por. A. Jennichen, A transatlantic Secular Divide? The Representation of Religion in EU and US 

Foreign Policy, “Foreign Policy Analysis” 2019, vol. 15, s. 453. 
1320 Więcej na ten temat zob.: S. Velluti, The Promotion and Integration of Human Rights in EU External 

Trade Relations, “Utrecht Journal of International and European Law” 2016, vol. 32, iss. 83, s. 41-68. 
1321 Więcej na ten temat zob.: K. Zajączkowski, O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE, 

„Studia Europejskiej” 2014, nr 3, s. 9-30. 
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pomiędzy państwami można było zauważyć choćby w procesie opracowywania i 

wdrażania unijnych strategii politycznych dotyczących ochrony i promocji wolności 

religijnej na świecie. 

5.2. Strategie polityczne Unii Europejskiej w zakresie ochrony i promocji praw 

człowieka na świecie 

 Kluczowe kwestie związane z ochroną i promocją praw człowieka w polityce 

zewnętrznej Unii Europejskiej zostały zaprezentowane w dokumentach strategicznych 

UE o charakterze politycznym, które wchodzą w zakres tzw. unijnego soft law. Jednym 

z takich dokumentów jest komunikat wydany przez Komisję Europejską w dniu 8 maja 

2001 roku, który dotyczy roli, jaką pełni Unia Europejska w zakresie propagowania praw 

człowieka i demokracji w państwach trzecich1322. Komisja zwróciła w nim szczególną 

uwagę na potrzebę konsekwentnego podejścia do promocji praw człowieka w relacjach 

z państwami trzecimi, podkreślając jednocześnie, że działania unijne w dziedzinie 

stosunków zewnętrznych powinny być prowadzone w oparciu o prawa i wolności zawarte 

w Karcie Praw Podstawowych, co pozwoli na zachowanie ich spójności z działaniami 

prowadzonymi przez UE w ramach jej polityk wewnętrznych1323. Apel Komisji 

Europejskiej o zwiększenie spójności pomiędzy unijnymi działaniami w dziedzinie praw 

człowieka mógł być implikowany faktem, iż Unia Europejska niejednokrotnie bywała 

oskarżana o stosowanie odmiennych standardów w tej dziedzinie w sferze swoich polityk 

wewnętrznych, a polityki zewnętrznej. Na przykład, w ramach stosunków zewnętrznych 

podejmowanych przez UE zdarzały się sytuacje, w których interesom stricte 

gospodarczym nadawano znacznie wyższy priorytet niż wartościom deklarowanym w 

prawie pierwotnym, nie zważając zupełnie na łamanie praw człowieka przez 

największych partnerów gospodarczych UE1324. Mając to na uwadze, Komisja 

 
1322 Zob. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The European 

Union’s role in promoting human rights and democratisation in third countries, COM/2001/0252 final, 

Bruksela 8 marca 2001. 
1323 Podobny postulat KE zgłosiła w komunikacie wydanym w dniu 12 grudnia 2011 roku. Uznała wówczas, 

że działania zewnętrzne Unii Europejskiej muszą być zgodne z prawami zawartymi w Karcie Praw 

Podstawowych UE. Zob. Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament - The European Union's role in promoting human rights and democratisation in third countries, 

COM/2001/0252 final; Wspólny Komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel Unii 

Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady, 

Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego 

podejścia, Bruksela 12 grudnia 2011 r., KOM(2011) 886, s. 7. 
1324 Por. I. Miedzińska, Prawa człowieka w polityce zagranicznej Unii Europejskiej – aspekty prawne, dz. 

cyt., s. 53-54. 
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Europejska we wspomnianym komunikacie chciała zwrócić szczególną uwagę na 

nierówne traktowanie praw człowieka w stosunkach pro foro interno i pro foro externo. 

W literaturze przedmiotu nierzadko podkreśla się, że kluczowe zmiany w 

ochronie i promocji praw człowieka na zewnątrz UE przyniosły dopiero wydarzenia 

związane z atakami terrorystycznymi w dniu 11 września 2001 roku, i Arabską Wiosną 

Ludów1325. Zwłaszcza po tzw. powstaniach arabskich, na pierwszy plan wysunięto 

kwestie religijne, które stały się ważnym zagadnieniem dla społeczeństw 

zamieszkujących reżimy autorytarne lub inne niestabilne państwa. Unia Europejska 

potrzebowała wówczas opracowania polityki reagowania na konkretne problemy i 

zmiany zachodzące w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Stanowiło to 

asumpt do wydania w dniu 12 grudnia 2011 roku wspólnego komunikatu Komisji 

Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa1326. W komunikacie zatytułowanym „Prawa człowieka i demokracja w 

centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia” KE i 

Wysoki Przedstawiciel UE ds. ZIPB zauważyli, że wydarzenia mające miejsce w regionie 

Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu powinny zmotywować Unię Europejską do 

przeprowadzenia rewizji dotychczasowej polityki unijnej w dziedzinie ochrony praw 

człowieka na świecie. Rezultatem przeglądu tejże polityki miałoby być nadanie jej nowej 

dynamiki oraz zwiększenie skuteczności i spójności unijnych działań w dziedzinie 

ochrony praw człowieka na zewnątrz UE1327. W komunikacie podkreślono również, że 

poszanowanie i promocja praw człowieka i podstawowych wolności uchodzi za jedną z 

fundamentalnych zasad Unii Europejskiej oraz stanowi ważny motyw wszystkich 

 
1325 Arabska Wiosna Ludów to fala protestów i niepokojów społecznych, a w konsekwencji także i konflikty 

zbrojne, które miały miejsce w krajach arabskich w latach 2010-2012. Więcej na ten temat zob.: A. 

Dzisiów-Szuszczykiewicz, „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo 

narodowe” 2011, nr 2, s. 41-56; M. Tarnawski, Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny, „Przegląd 

Politologiczny” 2014, nr 1, s. 19-32. 
1326 Por. A. Szmigielski, Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych Unii Europejskiej, 

Dylematy prawne i polityczne, „Przegląd Zachodni” 2016, nr 1, s. 10. 
1327 Wspólny komunikat został przyjęty przez KE na wniosek ówczesnej Wysokiej Przedstawiciel UE do 

spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Catherine Ashton. Komunikat KE powstał w wyniku 

długotrwałego procesu konsultacji, który rozpoczął się w marcu 2010 roku podczas odbywającego się w 

Kordobie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE (w ramach 

tzw. formuły Gymnich). Zob. Wspólny Komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel Unii 

Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady, 

Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego 

podejścia, Bruksela 12 grudnia 2011 r., KOM(2011) 886, s. 5; Rada Unii Europejskiej, UE przyjmuje 

strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji, Komunikat prasowy, Luksemburg 25 

czerwca 2012 r., s. 2, 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/foraff/131519.pdf [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
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unijnych działań, niezależnie od tego, czy mają one miejsce wewnątrz, czy na zewnątrz 

UE1328. W związku z tym, KE i Wysoki Przedstawiciel UE ds. ZiPB skonstatowali, że 

ochrona i promocja praw człowieka i podstawowych wolności powinna być 

uwzględniana na każdym etapie procesu decyzyjnego podejmowanego w ramach polityki 

zewnętrznej UE1329.  

 Wydanie powyższego komunikatu w 2011 roku stało się bezpośrednią przyczyną 

przyjęcia przez Radę do Spraw Zagranicznych1330 dwóch kolejnych dokumentów 

strategicznych, tj.: Strategicznych Ram dotyczących praw człowieka i demokracji (ang. 

Strategic Framework, w skrócie SF)1331 oraz Planu Działania (ang. Action Plan, w 

skrócie AP). Głównym celem tych dokumentów politycznych było wzmocnienie 

wysiłków UE na rzecz zapewnienia przestrzegania praw człowieka przez wszystkich jej 

partnerów zewnętrznych1332.  Nadto trzeba zauważyć, że są to pierwsze dokumenty 

strategiczne UE, które zakładają włączenie praw człowieka do głównego nurtu 

wszystkich dziedzin unijnej polityki zewnętrznej, uznając je jednocześnie za motyw 

przewodni wszelkich aktywności zewnętrznych Unii Europejskiej1333. Podkreślenia 

wymaga również to, iż przyjęcie obu dokumentów, inicjujących nowe podejście UE do 

praw człowieka w jej relacjach zewnętrznych, sprawiło, że Unia Europejska zaczęła 

postrzegać siebie jako „globalną siłę na rzecz praw człowieka”1334. 

 Strategiczne ramy przedstawiają ustalony zarys głównych, długoterminowych 

priorytetów politycznych UE przyjętych w ramach unijnej polityki zewnętrznej. Z kolei 

plany działania spełniają jedynie funkcję krótkoterminowego zestawu celów i inicjatyw 

podejmowanych przez Unię Europejską w dziedzinie praw człowieka i demokracji1335. 

 
1328 Zob. Wspólny Komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciel Unii Europejskiej do 

Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady, Prawa człowieka i 

demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia, dz. cyt., s. 

4. 
1329 Zob. tamże, s. 7. 
1330 Rada UE zajmuje się kwestiami praw człowieka powiązanymi z WPZiB, polityką rozwojową i polityką 

handlową Unii Europejskiej. 
1331 Dalej także jako Strategiczne ramy.  
1332 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and 

Democracy, Luksemburg 25 czerwca 2012 r., s. 1. 
1333 Por. Parlament Europejskie, Prawa człowieka. Noty tematyczne o Unii Europejskiej,  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/165/human-rights [dostęp: 12.05.2020 r.]. 
1334 Takie wyrażenie zostało użyte w: Joint Communication to the European Parliament and the Council. 

Human Rights and Democracy at the Heart of EU External Action-Towards a more effective approach, 

Bruksela 12 grudnia 2011 r., COM(2011) 886 final. 
1335 Wstępne prace nad opracowaniem Planu Działania są prowadzone przez Grupę Roboczą Rady ds. Praw 

Człowieka w stosunkach zewnętrznych UE (ang. the Council’s Working Group on the human rights aspects 

of EU external relations, w skrócie COHOM), która współpracuje z różnymi zainteresowanymi 

podmiotami. Po zakończeniu prac przygotowawczych Plan Działania jest omawiany w ramach tzw. 

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (ang. the Political and Security Committee, w skrócie PSC). 
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Niemniej, w Strategicznych ramach zagadnienie dotyczące promocji wolności religii lub 

przekonań zostało ujęte w sposób dość lakoniczny. Próbę jego doprecyzowania podjęto 

w treści pierwszego Planu działania na lata 2012-2014 oraz w dwóch następnych planach 

działania, przyjętych kolejno na lata: 2015-2019 i 2020-2024. Nadzór nad ogólnym 

wdrażaniem Strategicznych ram i planów działania powierzono Grupie Roboczej Rady 

ds. Praw Człowieka (w skrócie COHOM)1336, do której głównych zadań należy dbanie o 

stosunki zewnętrzne UE z perspektywy praw człowieka. Grupa ta, czuwając nad unijnymi 

wytycznymi w dziedzinie praw człowieka, sprawdza w jaki sposób na świecie jest 

realizowana unijna polityka w zakresie promocji praw człowieka i demokracji1337.  

W poniższej tabeli zaprezentowano trzy plany działania UE dotyczące praw 

człowieka i demokracji, które ukazują nie tylko jakiego typu działania powinny zostać 

podjęte przez UE w kwestii wolności religii lub przekonań, ale wskazują także, jaki 

podmiot jest odpowiedzialny za ich realizację w ramach polityki zewnętrznej UE.  

 
Tabela nr 11. Cele działań w obszarze wolności religii lub przekonań w Planach Działań UE dot. 

praw człowieka i demokracji. 

 
 

Plan Działania 

UE dot. praw 

człowieka i 

demokracji 

 

 

Zagadnienie 

 

Działanie 

 

Odpowiedzialność 

 

 

Pierwszy Plan 

Działania przyjęty 

na lata 

2012-2014 

 

 

Wolność religii 

lub przekonań 

 

(określone jako 

działanie nr 23) 

 

A. Opracowanie Wytycznych UE w 

sprawie wolności religii lub przekonań 

(FoRB) w oparciu o istniejące 

instrumenty i dokumenty, 

odnoszących się do kluczowych zasad 

i zawierających jasno zdefiniowane 

priorytety i narzędzia promocji FoRB 

na całym świecie. 

 

 

 

Rada Unii 

Europejskiej 

 

 

B. Przedstawianie inicjatyw UE 

dotyczących wolności religii lub 

przekonań na poziomie ONZ, w tym 

 

ESDZ, 

Państwa 

członkowskie UE 

 

 
Komitet ten składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE na szczeblu ambasadorów 

(ambassadorial-level) i dąży do wypracowania politycznego konsensusu pomiędzy państwami. Rada UE 

przyjmuje zaś dokument za pośrednictwem Rady do Spraw Zagranicznych (ang. the Council in its Foreign 

Affairs Council, w skrócie FAC). 
1336 Por. J. Wouters, K. Meuwissen, The European Union at the UN Human Rights Council. Multilateral 

Human Rights protection coming of age?, “Leuven Centre for Global Governance Studies. Working Paper” 

2013, no. 126, s. 17. 
1337 Więcej na ten temat zob.: Rada Unii Europejskiej, Grupa Robocza ds. Praw Człowieka (COHOM), 

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/preparatory-bodies/working-party-human-rights/ [dostęp: 

12.07.2021 r.]. 
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rezolucji na Zgromadzeniu Ogólnym i 

Radzie Praw Człowieka. 

 

 

C. Promowanie inicjatyw na poziomie 

OBWE i Rady Europy oraz 

przyczynianie się do skuteczniejszego 

wdrażania zobowiązań w dziedzinie 

wolności wyznania lub przekonań. 

 

 

ESDZ, 

Państwa 

członkowskie UE 

 

 

Drugi Plan 

Działania przyjęty 

na lata 

2015-2019 

 

 

Promowanie i 

ochrona wolności 

religii lub 

przekonań 

 

(określone jako 

działanie nr 12) 

 

A. Zapewnienie, aby wolność religii 

lub przekonań pozostała na czele 

programu stosunków z państwami 

trzecimi, a także na forach 

wielostronnych, w ścisłej współpracy 

z odpowiednimi zainteresowanymi 

stronami; Promowanie wymiany 

najlepszych praktyk oraz pogłębianie 

świadomości na temat różnych 

aspektów wolności religii lub 

przekonań w centrali, delegaturach UE 

i ambasadach państw członkowskich. 

 

 

 

ESDZ, 

Komisja 

Europejska, 

Państwa 

członkowskie UE 

 

 

B. Zachęcanie i wspieranie inicjatyw 

krajów partnerskich i innych 

zainteresowanych stron w obszarze 

wolności religii lub przekonań, w 

szczególności tych mających na celu 

ochronę i promowanie praw osób 

należących do mniejszości religijnych, 

umożliwiając im manifestowanie 

swojej religii lub przekonań bez obawy 

przed przemocą, dyskryminacją, 

presją polityczną, cenzurą lub 

prześladowaniami. 

 

 

ESDZ, 

Komisja 

Europejska, 

Państwa 

członkowskie UE 

 

 

C. Promowanie dialogu 

międzykulturowego i 

międzyreligijnego oraz roli 

przywódców religijnych i innych w 

zapewnianiu wolności religii lub 

przekonań. 

 

 

ESDZ, 

Komisja 

Europejska, 

Państwa 

członkowskie UE 

 

 

Trzeci Plan 

Działania przyjęty 

na lata 

2020-2024 

 

Ochrona i 

wspieranie osób 

indywidualnych 

 

(określone jako 1 

z 5 kierunków 

działania UE) 

 

 

A. Ochrona ludzi, eliminacja 

nierówności, dyskryminacja i 

wykluczenie 

 

- Zintensyfikowanie działań w celu 

zwalczania wszelkich form 

dyskryminacji, w tym ze względu na 

(…) religię lub światopogląd, oraz 

wezwanie wszystkich państw do 

poszanowania, ochrony i 

przestrzegania praw człowieka osób 

należących do mniejszości, w tym 

mniejszości religijnych (…). 

 

Instytucje UE, 

Państwa 

Członkowskie 

(zgodnie z 

kompetencjami 

określonymi w 

traktatach), 

Specjalny 

Przedstawiciel UE 
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 ds. Praw 

Człowieka1338 

 

C. Promowanie podstawowych 

wolności i wzmacnianie przestrzeni 

obywatelskiej i politycznej 

 

- Dotarcie do podmiotów religijnych i 

podmiotów opartych na wierze oraz 

ocenienie, w jaki sposób można je 

zaangażować w budowanie pokoju, 

inicjatywy międzyreligijnych, 

pojednanie i mediację, oraz 

znalezienie synergii z bieżącymi 

inicjatywami ONZ. 

 

 

Instytucje UE, 

Państwa 

Członkowskie 

(zgodnie z 

kompetencjami 

określonymi w 

traktatach), 

Specjalny 

Przedstawiciel UE 

ds. Praw Człowieka 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rada Unii Europejskiej, EU Strategic Framework and Action 

Plan on Human Rights and Democracy, Luxembourg 25 June 2012; Rada Unii Europejskiej, EU Action 

Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019), Luxembourg 2015; Komisja Europejska, 

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Annex To The Joint 

Communication To The European Parliament And The Council EU Action Plan on Human Rights and 

Democracy 2020-2024, Brussels 25 March 2020. 

 

W pierwszym Planie działania przyjętym na lata 2012-2014 Unia Europejska 

przedstawiła dziewięćdziesiąt siedem działań pogrupowanych wedle trzydziestu sześciu 

zagadnień, wśród których zostało umiejscowione zagadnienie wolności religii lub 

przekonań1339. Jednym z najważniejszych celów, który miała zrealizować Rada UE, było 

opracowanie Wytycznych w sprawie wolności religii lub przekonań (FoRB), w których 

miała ona zamieścić inter alia: kluczowe zasady, określone priorytety i narzędzia do 

promocji wolności religii lub przekonań na całym świecie1340. W pierwszym Planie 

działania za istotne uznano także prezentowanie i promowanie inicjatyw UE w dziedzinie 

wolności religii lub przekonań na forum organizacji międzynarodowych o zasięgu 

globalnym (tj. Organizacji Narodów Zjednoczonych), jak i regionalnym (np. Organizacji 

 
1338 Wdrażanie celów Planu Działania przyjętego na lata 2020-2024 ma odbywać się na wszystkich 

poziomach, tj. poziomie krajowym, regionalnym i wielostronnym. Odpowiedzialność za wdrażanie celów  

posiadają delegatury i biura UE na całym świecie oraz ambasady państw członkowskich UE. Ponadto w 

Planie Działania podkreślono, że Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w promowaniu praw 

człowieka i demokracji na zewnątrz UE. Uznano również, że Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw 

Człowieka (w skrócie SPUE) to kluczowy podmiot polityczny, odgrywający wiodącą rolę we wdrażaniu 

Planu działania. Zob. Komisja Europejska, Joint Communication to the European Parliament and The 

Council, EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, Bruksela 25 marca 2020 r., JOIN 

(2020) 5 Final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-

ANNEX-1-PART-1.PDF [dostęp: 3.05.2020 r.]. 
1339 Por. Rada Unii Europejskiej, UE przyjmuje strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i 

demokracji, dz. cyt., s. 2. 
1340 Pozostałe dwa cele zakładały przedstawienie na forum ONZ unijnych inicjatyw dotyczących wolności 

religii lub przekonań, a następnie propagowanie tychże inicjatyw na forum Rady Europy i OBWE. Za 

realizację obydwu celów miały być odpowiedzialne państwa członkowskie UE oraz Europejska Służba 

Działań Zewnętrznych. Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Strategic Framework and Action Plan on Human 

Rights and Democracy, dz. cyt., pkt 23. 
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Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rady Europy). Co istotne, szczególna rola 

w realizacji Strategicznych ram i Planu działania została powierzona Specjalnemu 

Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka (ang. EU Special Representative on Human 

Rights, w skrócie EUSR). Na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2012 

roku1341 inauguralnym Specjalnym Przedstawicielem został Stavros Lambrinidis – grecki 

polityk i prawnik1342. Z kolei w dniu 1 marca 2019 roku obowiązki Specjalnego 

Przedstawiciela powierzono irlandzkiemu politykowi, Eamonowi Gilmore’owi, który do 

dzisiaj zajmuje to stanowisko1343. Utworzenie stanowiska Specjalnego Przedstawiciela 

UE ds. Praw Człowieka na mocy art. 33 TUE miało przyczynić się do wzmocnienia 

skuteczności i widoczności działań unijnych w zakresie ochrony i promocji praw 

człowieka na świecie1344.  

Kolejny Plan działania, przyjęty tym razem przez RUE na lata 2015-2019, był 

poprzedzony intensywnymi negocjacjami, zwłaszcza na poziomie międzyrządowym ze 

względu na odmienne stanowiska państw członkowskich UE w zakresie przyszłego 

kształtu koncepcji praw człowieka w ramach unijnej polityki zewnętrznej. Rada Unii 

Europejskiej, przyjmując nowy Plan działania zapowiedziała w ten sposób kontynuację 

realizacji celów i priorytetów przedstawionych w Strategicznych ramach z 2012 roku. 

Uaktualniony Plan działania został oparty na istniejącym już zbiorze różnorodnych 

instrumentów unijnych, za pomocą których UE została zobowiązana do wspierania praw 

człowieka i demokracji na świecie (tj.: wytycznych UE, zestawach narzędzi, 

uzgodnionych stanowiskach, czy instrumentach finansowych)1345. Wartym szczególnej 

uwagi jest jednak fakt, iż Unia Europejska w zaprezentowanym nowym Planie działania 

 
1341 Zob. Rada Unii Europejskiej, Decision 2012/440/CFSP of 25 July 2012 appointing the European Union 

Special Representative for Human Rights, Dz. Urz. UE L 200 z dnia 27 lipca 2012 r., s. 21-23. 
1342 Stavros Lambrinidis rozpoczął swoją karierę w instytucjach unijnych od uzyskania mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. W wyborach do PE startował z ramienia Greckiej Partii 

Socjaldemokratycznej, PASOK. W latach 2004-2009 pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z ramienia Partii Europejskich 

Socjalistów (w skrócie PSE). Zob. List of members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home 

Affairs, europarl.europa.eu,   https://www.europarl.europa.eu/committees/en/archives/6/libe/members 

[dostęp: 12.07.2020 r.]. 
1343 Zob. Rada Unii Europejskiej, Human rights: EU appoints a new Special Representative, Press release, 

28 lutego 2019 r., https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/28/human-rights-eu-

appoints-a-new-special-representative/ [dostęp: 2.04.2020 r.]. 
1344 Zgodnie z brzmieniem art. 33 TUE: „Rada może, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, mianować specjalnego przedstawiciela, któremu powierza się 

mandat w odniesieniu do poszczególnych spraw politycznych. Specjalny Przedstawiciel w sprawowaniu 

swojego mandatu podlega wysokiemu przedstawicielowi”. Zob. art. 33 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 36. 
1345 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Action Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019), 

Luksemburg 2015, s. 5. 
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zadeklarowała, że w ramach swojej polityki zewnętrznej zamierza: po pierwsze – 

promować zasadę niedyskryminacji, po drugie – walczyć z różnymi przejawami 

dyskryminacji, a zwłaszcza z dyskryminacją w odniesieniu do osób należących do 

społeczności LGBTI (z ang. lesbian, gay, bisexual, transgender, or intersex). Należy 

również zwrócić uwagę na proaktywne rozwiązywanie problemów społeczności LGBTI 

przez Unię Europejską, która poświęciła im nawet w Planie działania oddzielny punkt 

przy omawianiu działań zewnętrznych na rzecz niedyskryminacji (zob. działanie 

16(a))1346. Co ważniejsze, w Planie działania na lata 2015-2019 wśród wymienionych 

przejawów dyskryminacji nie znajduje się żadne odniesienie do religii; zwrócono 

natomiast uwagę na takie podstawy dyskryminacji, jak: rasa, wiek czy 

niepełnosprawność1347. Odniesienie do dyskryminacji ze względu na religię możemy 

odnaleźć dopiero w opisie działania nr 12(b). Zakłada ono wsparcie Unii Europejskiej dla 

inicjatyw krajów partnerskich i innych zainteresowanych stron w zakresie ochrony i 

promocji praw mniejszości religijnych do manifestacji swojej religii bez obawy przed 

presją polityczną, przemocą czy dyskryminacją1348. Brak dostatecznego uwypuklenia 

przez UE w Planie działania zagadnienia dyskryminacji ze względu na religię lub 

przekonania może wydawać się zaskakujące, biorąc pod uwagę choćby skalę wykroczeń 

w tym zakresie w krajach autorytarnych oraz w krajach, w których islam jest religią 

dominującą1349. 

Znamienne jest również to, że w Planie działania na lata 2015-2019 klauzulom 

dotyczącym praw człowieka, włączanym do umów handlowych zawieranych przez UE z 

państwami trzecimi, nadano niższy priorytet, niż miało to miejsce w poprzednim planie. 

Plan działania z 2012 roku przedstawiał konkretny cel do osiągnięcia przez UE, a 

mianowicie opracowanie kryteriów stosowania wspomnianych klauzul (zob. działanie 33 

(e))1350. Z kolei w Planie działania na lata 2015-2019 założono jedynie poprawę 

spójności stosowania tychże klauzul, które są uwzględniane we wszystkich nowych 

umowach międzynarodowych UE1351. Cel wskazany przez UE w uaktualnionym Planie 

 
1346 Zob. tamże, s. 27. 
1347 Zob. tamże, s. 26-27.  
1348 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Action Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019), 

dz. cyt., s. 24. 
1349 Szerzej na ten temat zob.: J. Fox, An introduction to religion and politics. Theory and practise, 

Routledge 2013, s. 208 i n. 
1350 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and 

Democracy, dz. cyt., s. 28. 
1351 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Action Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019), 

dz. cyt., s. 47. 
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działania wydaje się być niewystarczającym w tym zakresie, o czym świadczyć mogą 

trudności wynegocjowania przez UE jakichkolwiek klauzul dotyczących praw człowieka 

w umowach zawieranych z państwami leżącymi w regionie azjatyckim1352. 

Plan działania opracowany na lata 2020-2024 przedstawia nowe, unijne 

priorytety w obszarze stosunków zewnętrznych. Cele te skupiono wokół pięciu 

wzajemnie wzmacniających się i powiązanych ze sobą kierunków działania w dziedzinie 

praw człowieka i demokracji1353. Co prawda, nowy Plan działania przedstawia szereg 

ważnych zagadnień tematycznych, aczkolwiek nazwanie go przełomowym dokumentem 

w stosunku do poprzednich planów byłoby wysoce nieuzasadnione. Została w nim 

praktycznie pominięta ochrona i promocja wolności religii lub przekonań w ramach 

działań zewnętrznych UE. Można to odczytywać jako przejaw braku woli politycznej ze 

strony państw członkowskich – jak i samej Unii Europejskiej – by owe zagadnienie 

traktować jako osobny priorytet unijnych działań na najbliższe pięć lat.  

Jedynie w dwóch miejscach zaprezentowanego dokumentu pojawiło się explicite 

odniesienie do wolności religii lub przekonań. Po pierwsze, w Planie działania religia 

została potraktowana jako jedna z wielu płaszczyzn dyskryminacji, która powinna być 

zwalczana przez Unię Europejską poprzez zintensyfikowanie swoich działaniach w tym 

obszarze1354. Po drugie, za pośrednictwem przedstawionego planu Unia Europejska 

oficjalnie zadeklarowała przeprowadzenie oceny wkładu podmiotów religijnych w: 

prowadzenie mediacji, pojednań czy inicjatyw międzyreligijnych1355. W szczególności te 

drugie działanie, do którego zobowiązała się UE, wydaje się być dość zachowawcze; otóż 

w poprzednim Planie działania Unia Europejska postawiła sobie za cel: po pierwsze – 

propagowanie dialogu międzyreligijnego; po drugie – promocję roli przywódców 

religijnych, których działanie przyczynia się do wzmocnienia wolności religii lub 

przekonań na świecie1356. To właśnie kościoły i inne wspólnoty religijne uchodzą za 

kluczowych aktorów lokalnych nie tylko w zakresie obrony praw człowieka i 

podstawowych wolności, ale także budowania pokoju. Na tak istotną rolę podmiotów 

 
1352 Więcej na ten temat w dalszej części tego rozdziału.  
1353 Zob. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania UE dotyczący 

praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024, Bruksela 25 marca 2020 r., s. 1. 
1354 Zob. Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, Annex To The Joint Communication To The European Parliament And The Council EU 

Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, dz. cyt., s. 3.  
1355 Zob. tamże, s. 5.  
1356 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Action Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019), 

dz. cyt., s. 12. 



330 
 

wyznaniowych wielokrotnie wskazywała Komisja Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej, która wykorzystując fakt odnowienia Planu działania na lata 2020-2024, 

wystąpiła do UE z postulatem zwiększenia promocji i umacniania jej partnerstwa z 

kościołami, przywódcami religijnymi oraz organizacjami opartymi na wierze. Ponadto 

COMECE zaapelowała również o wdrożenie dialogu z art. 17 ust. 3 TFUE w kwestiach 

związanych z działaniami zewnętrznymi UE, które dotyczą promocji i ochrony wolności 

religijnej na świecie1357. 

Należy jednocześnie podkreślić, że postulat zwiększenia obecności praw 

człowieka w polityce zewnętrznej UE nie został w pełni wykorzystany do ochrony i 

promocji wolności religii lub przekonań na świecie. Plan działania zaprezentowany na 

lata 2020-2024 przyznaje tej wolności jedynie marginalne znaczenie. Dla kontrastu w 

owej strategii politycznej nie zabrakło wyraźnych odniesień do kwestii ochrony praw 

lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych1358. Można 

jedynie przypuszczać, że nowy Plan działania miał stanowić nie tylko dokument 

prezentujący i promujący ideologiczne koncepcje, związane ściśle z ideologią gender, 

LGBTI, ale również ze zdrowiem i prawami seksualnymi i prokreacyjnymi (ang. sexual 

and reproductive health and rights, SRHR)1359. Oznacza to, nic innego, jak tylko próbę 

włączenia przez UE powyższych zagadnień do dyskursu międzynarodowego, na który – 

co trzeba wyraźnie zasygnalizować - nie było i nadal nie ma jednomyślnej zgody wśród 

państw członkowskich UE1360. 

Treść zaprezentowanej w tym rozdziale tabeli ukazuje jeszcze jedną istotną 

kwestię; otóż cele, które zostały określone w poszczególnych planach działania w 

dziedzinie wolności religii lub przekonań zakładają jedynie rozwój tzw. miękkiego prawa 

UE, co z pewnością jest związane z dominującym, międzyrządowym charakterem 

polityki zewnętrznej UE. Niesie to za sobą jednak pewne ryzyko. Soft law nie posiada 

 
1357 Por. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, A contribution by COMECE in view of the 

renewal of the “EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2020-2024)”, s. 16, 

http://www.comece.eu/dl/supOJKJKKNOoJqx4KJK/COMECE_contribution_EU_Action_Plan_on_Hum

an_Rights_and_Democracy.pdf [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
1358 Zob. Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, Annex To The Joint Communication To The European Parliament And The Council EU 

Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024,  dz. cyt., s. 3. 
1359 Zob. tamże. 
1360 Zagadnienia związane ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym wchodzą w zakres tzw. polityki 

zdrowotnej państw członkowskich, w której to Unia Europejska dysponuje jedynie kompetencjami 

wspierającymi, a zatem możliwość podejmowania przez nią działań w zakresie harmonizacji tego prawa w 

państwach członkowskich UE jest po prostu niemożliwa. Zob. art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, dz. cyt., s. 54-55. 
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żadnej mocy prawnie wiążącej, dlatego też częstokroć pojawiają się pytania o to, jaki jest 

sens i cel tego prawa. Jak słusznie zauważa profesor teorii filozofii i polityka prawa, 

Tadeusz Biernat, prawo miękkie jest instrumentem, które umożliwia realizację celów 

ważnych z perspektywy UE „w warunkach skomplikowanej sytuacji”, dodając przy tym, 

że owe prawo jest bardziej podatne na modyfikacje, dlatego łatwiej za jego pomocą 

odzwierciedlić zachodzące zmiany1361. Potwierdzeniem tej tezy mogą być właśnie Plany 

działania UE, w których widać wyraźnie, jakiego typu zmiany zaszły w polityce 

zewnętrznej UE na przestrzeni ostatnich lat. W każdej kolejnej edycji Planu działania 

ochronie i promocji wolności religijnej na świecie Unia Europejska poświęca coraz mniej 

uwagi; coraz większą atencją UE cieszą się natomiast prawa społeczności LGBTI. 

Podkreślić zatem trzeba, że Plany działania, którym nadano jedynie charakter prawnie 

niewiążący, pozostawią bowiem decydentom politycznym i dyplomatom UE duży 

margines swobody w ich stosowaniu w relacjach z państwami trzecimi. 

5.3. Wytyczne UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań 

(FoRB) 

 Zgodnie z celami nakreślonymi w Planie działania na lata 2012-2014, Rada ds. 

Zagranicznych w dniu 24 czerwca 2013 roku przyjęła Wytyczne w sprawie propagowania 

i ochrony wolności religii lub przekonań (FoRB)1362 o charakterze prawnie 

niewiążącym1363. Wytyczne te stanowią jedno z najważniejszych narzędzi UE w zakresie 

FoRB, które daje jasny sygnał polityczny, że ochrona i promocja wolności religii lub 

przekonań na świecie powinna uchodzić za jeden z głównych priorytetów działań 

podejmowanych przez UE w ramach jej polityki zewnętrznej. 

Osiągnięcie porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestii 

Wytycznych w sprawie FoRB1364 było dość trudnym zadaniem ze względu na ich 

odmienne podejście do kwestii ochrony i promocji praw człowieka na świecie. Dlatego 

też projekt Wytycznych stał się przedmiotem intensywnych negocjacji i ożywionych 

dyskusji, w których udział wzięły różnego typu podmioty. W procesie przygotowawczym 

dokumentu uczestniczyli przedstawiciele instytucji unijnych, w tym zwłaszcza 

 
1361 Por. T. Biernat, Soft law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję 

i treść uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2012, nr 2, s. 32. 
1362 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion of 

belief, dz. cyt. 
1363 Por. F. Foret, Religion and Politics in the European Union. The Secular Conopy, Cambridge University 

Press, New York 2015, s. 50. 
1364 Dalej także jako: Wytyczne. 
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Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a także organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, dla których zagadnienie FoRB stanowi przedmiot szczególnego 

zainteresowania1365. Jako przykład takiej organizacji można podać Komisję Konferencji 

Biskupów Unii Europejskiej, która wraz z Konferencją Kościołów Europejskich 

aktywnie partycypowała w procesie opracowywania projektu Wytycznych. Warto przy 

tym zauważyć, że COMECE już od wielu lat zachęcała Unię Europejską do stworzenia 

konkretnego „zestawu narzędzi”, które zawierałyby środki i instrumenty 

przeciwdziałania naruszeniom wolności religijnej na świecie. Co ważne, COMECE 

oferowała jednocześnie Unii Europejskiej swoją wiedzę fachową i doświadczenie w tej 

dziedzinie1366.  

Nadto podkreślić należy, że Parlament Europejski wielokrotnie wzywał 

Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz Radę UE do wydania specjalnych 

wytycznych UE, które mogłyby nadać prawu do wolności religii lub przekonań wyższy 

priorytet w ramach polityki zewnętrznej UE. W związku z tym, posłanka do PE, Laima 

Andrikiene1367, będąca ówcześnie także sprawozdawcą PE, z zadowoleniem przyjęła 

wiadomość o przygotowaniu projektu Wytycznych przez Radę i ESDZ, dodając przy tym, 

iż „dyskryminacja, prześladowania i przemoc [na tle religijnym – przyp. autorka] nadal 

istnieją we wszystkich regionach świata”1368. Można zatem powiedzieć, że Unia 

Europejska, decydując się na przyjęcie Wytycznych w sprawie FoRB uznała, iż zjawisko 

naruszeń wolności religijnej w państwach trzecich jest powszechnie obecnie; dlatego też 

należy z nim walczyć. 

Wytyczne w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań 

(FoRB) należą do kategorii nieznanej typologii aktów unijnych wymienionych w 

traktatach UE. Zbiór Wytycznych określa narzędzia i obszary priorytetowe, które mają 

 
1365 Por. tamże. 
1366 Por. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Religious Freedom Guidelines: a welcome step 

forward, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7799.html [dostęp: 2.05.2020 

r.]. 
1367 Laima Andrikiene to polityk i ekonomistka pochodzenia litewskiego. W trzech kadencjach PE 

sprawowała mandat europarlamentarzysty z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Pełniła także m.in.: 

funkcję członka Komisji Handlu Międzynarodowego oraz wiceprzewodniczącej delegacji UE w 

Kazachstanie czy Kirgistanie. Zob. Laima Liucija Andrikiene, europarl.europa.eu, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28276/LAIMA+LIUCIJA_ANDRIKIENE/history/8 [dostęp: 

2.05.2020 r.]; MEP awards 2018: A word from the winners, theparliamentmagazine.eu, 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/mep-awards-2018-a-word-from-the-winners [dostęp: 

2.05.2020 r.].  
1368 Por. Grupa Europejskiej Partii Ludowej, EU Foreign Policy: new EU agenda for the freedom of religion 

or belief, eppgroup.eu, 29 maja 2013 r., https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/eu-foreign-policy-new-

eu-agenda-for-the-freedom-of-religion [dostęp: 2.05.2020 r.]. 
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służyć do promocji i ochrony wolności religijnej na zewnątrz UE. Celem opracowania 

Wytycznych było zatem wyposażenie Unii Europejskiej w takie narzędzia, które: 1) 

umożliwią wsparcie osób i społeczności stojących w obliczu naruszenia ich prawa do 

wolności religijnej oraz 2) będą zapobiegać przyszłym incydentom łamania tego prawa 

w krajach partnerskich UE. 

Wytycznym w sprawie FoRB próbowano nadać nie tylko wymiar polityczny, ale 

także stricte praktyczny. W zaleceniu wydanym dla RUE w dniu 13 czerwca 2013 roku, 

Parlament Europejski zwrócił uwagę, iż opracowane Wytyczne powinny zawierać „jasne 

punkty odniesienia, kryteria, normy oraz praktyczne wskazówki”, które pozwoliłyby 

zarówno urzędnikom UE, jak i państwom członkowskim na propagowanie wolności 

religii lub przekonań tak, aby móc zwiększyć skuteczność, spójność i widoczność działań 

zewnętrznych UE w tym obszarze1369. Postulat ten został w ostateczności uwzględniony 

przez Radę UE. W związku z tym, Wytycznym w sprawie FoRB nadano znaczenie 

praktycznych i publicznie dostępnych instrukcji dla personelu dyplomatycznego UE i 

państw członkowskich. Zawarte w nich wskazówki dotyczące postępowania w przypadku 

naruszenia wolności religijnej w państwie trzecim miały pozwolić unijnym dyplomatom 

na podjęcie konkretnych działań w odpowiednim czasie1370. Można zatem powiedzieć, że 

Wytyczne teoretycznie spełniają funkcję praktycznych narzędzi, które mają wspomóc 

personel dyplomatyczny UE przebywający na terenie państw trzecich w lepszym rozwoju 

polityki zewnętrznej UE w dziedzinie ochrony i promocji praw człowieka. Co ważne, 

Wytycznym w sprawie FoRB przyznano charakter jawny, dlatego też mogą one posłużyć 

jako potencjalne narzędzie do rozliczania UE z jej własnych zobowiązań w dziedzinie 

praw człowieka1371. Spoglądając zaś na strukturę Wytycznych, należy zauważyć, że dzielą 

się one na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich umieszczono uzasadnienie, cel i 

ogólny zakres działań UE w dziedzinie FoRB, a także definicję wolności religii lub 

przekonań, mocno zakorzenionej w prawie międzynarodowym1372; z kolei w drugiej 

części Wytycznych odniesiono się do priorytetowych obszarów działania UE oraz 

 
1369 Zob. Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie projektu 

wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań, (2013/2082(INI)), 

P7_TA(2013)0279. 
1370 Por. EU’s religious freedom guidelines need improving in key area, cvcomment.org, 25 czerwca 2013 

r., https://cvcomment.org/2013/06/25/eus-religious-freedom-guidelines-offer-room-for-improvement-in-

key-areas/ [dostęp: 2.05.2020 r.]. 
1371 Por. CSW welcomes new EU Guidelines on FORB, csw.org.uk, 24 czerwca 2013 r., 

https://www.csw.org.uk/2013/06/24/press/1547/article.htm [dostęp: 13.01.2021 r.]. 
1372 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., s. 1-3. 
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określono unijne narzędzia mające sprzyjać ochronie i promocji wolności religijnej poza 

granicami UE. 

W omawianym dokumencie Unia Europejska została przedstawiona jako 

bezstronna i niezwiązana z żadną religią organizacja międzynarodowa, co w przekonaniu 

Françoisa Foreta miało uwiarygodnić działania zewnętrzne UE, mające na celu ochronę 

nie tylko religii i wierzeń religijnych, ale także prawa do zmiany religii przez jednostkę 

lub posiadania przez nią poglądów ateistycznych lub nieteistycznych1373. Oznacza to 

zatem, że Unia Europejska oficjalnie nie opowiada się za żadną konkretną religią lub 

przekonaniami, lecz podtrzymuje prawo jednostki do wyboru, zmiany, przyjęcia lub 

porzucenia religii/przekonania zgodnie z własnym sumieniem1374. Podobne stanowisko 

do Unii Europejskiej prezentuje Komitet Praw Człowieka1375 konstatując, iż „Artykuł 18 

[Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – przyp. Autorka] chroni przekonania 

teistyczne, nieteistyczne i ateistyczne, a także prawo do niewyznawania żadnej religii ani 

przekonań”1376. Zdaniem Jána Figela, byłego Specjalnego Wysłannika UE ds. promocji 

wolności religii i przekonań na zewnątrz UE, przyjęcie takiego stanowiska przez UE w 

Wytycznych w sprawie FoRB może stanowić poniekąd odpowiedź na zastrzeżenia 

formułowane przez niektóre środowiska lewicowo-liberalne, które to wskazują, że 

przywilej wolności religii lub przekonań dotyczy wyłącznie osób wierzących1377. 

Pominąć nie można również tego, że w Wytycznych w sprawie FoRB stwierdzono, 

że wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań1378 stanowi uniwersalne prawo 

przysługujące każdej jednostce, które jest nieodłącznie związane z innymi prawami 

człowieka i podstawowymi wolnościami. takimi jak np. wolność zrzeszania się czy 

wolność wyrażania opinii. Przyjęcie takiego stanowiska przez UE wobec wolności religii 

lub przekonań stanowi wyraźnie potwierdzenie, że prawa człowieka mają charakter 

 
1373 Por. F. Foret, Religion and Politics in the European Union. The Secular Conopy, dz. cyt., s. 50. 
1374 Por. CSW welcomes new EU Guidelines on FORB, csw.org.uk, 24 czerwca 2013 r., 

https://www.csw.org.uk/2013/06/24/press/1547/article.htm [dostęp: 13.01.2021 r.]. 
1375 W skład Komitetu Praw Człowieka wchodzi osiemnastu niezależnych ekspertów, których zadaniem 

jest monitorowanie wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez 

państwa- sygnatariuszy. Zob. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Komitet Praw Człowieka, 

https://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/komitet-praw-czlowieka/3136 [dostęp: 2.02.2020 r.]. 
1376 Zob. Komitet Praw Człowieka ONZ, CCPR Gen. Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, 

Conscience or Religion), U.N. DOCS. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (30 lipca 1993 r.), 

https://www.refworld.org/docid/453883fb22.html [dostęp: 2.02.2020 r.]. 
1377 Por. J. Figel, The European Union and Freedom of Religio nor Belief: a New Momentum, “BYU Law 

Review” 2017, iss. 4, s. 896. 
1378 Częściej określane jako prawo do wolności religii lub przekonań (ang. the right to freedom of religion 

or belief, w skrócie FoRB). Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection 

of freedom of religion or belief, dz. cyt., s. 1. 
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niepodzielny. Jak trafnie zauważa François Foret, nacisk na powiązanie wolności 

religijnej z innymi prawami człowieka szczególnie wyraźnie uwidocznił się na 

spotkaniach przygotowawczych, w ramach których odbywały się ożywione dyskusje nad 

treścią projektu Wytycznych. Rezultat tych dyskusji w postaci uznania niepodzielności 

praw człowieka należy odczytywać jako próbę zaadoptowania na grunt polityki 

zewnętrznej UE holistycznego podejścia do praw człowieka, w którym uznaje się 

zarówno ich niepodzielność, jak i współzależność1379. Niemniej jednak, słabością ujętej 

w Wytycznych w sprawie FoRB definicji wolności religii lub przekonań jest 

zaakcentowanie jedynie jej indywidualnego i wspólnotowego wymiaru, a co za tym idzie 

– pomijanie równie istotnego wymiaru instytucjonalnego1380. Jak słusznie spostrzegła 

Komisja Konferencji Biskupów UE, „instytucje UE powinny zadbać o to, by promowana 

była nie tylko indywidualistyczna interpretacja tego podstawowego prawa, ale także jego 

poszerzenie, aby w pełni uwzględnić jego wymiar społeczny i instytucjonalny”1381.  

Za równie słaby punkt Wytycznych w sprawie FoRB należałoby także uznać brak 

nakreślenia przez Unię Europejską wyraźnej granicy pomiędzy zasadą niedyskryminacji, 

a wolnością religii lub przekonań. Można to zauważyć zwłaszcza w punkcie trzydziestym 

szóstym Wytycznych, wskazującym, że wolność religijna jest często wykorzystywana w 

państwach trzecich do uzasadnienia dyskryminacji wobec osób m.in. o odmiennej 

orientacji seksualnej (tj. osób należących społeczności LGBTI), która w rezultacie może 

prowadzić np. do odmowy zatrudnienia1382. W tym miejscu wypada przypomnieć, że 

niejasna granica pomiędzy wolnością religijną i zasadą niedyskryminacji jest przyczyną 

wielu sporów i ożywionych dyskusji, które od wielu lat pojawiają się na gruncie polityk 

wewnętrznych UE. Niewątpliwie powodem takiego napięcia jest coraz częściej 

spotykana sytuacja, w której kraje Europy Zachodniej eksportują swoje ideologiczne 

koncepcje seksualności człowieka na poziom polityk szczegółowych UE, prowadząc tym 

samym do nadania pożądanego przez siebie kształtu unijnej zasadzie niedyskryminacji. 

W konsekwencji tego „odpowiednio” sformułowana zasada niedyskryminacji prowadzi 

do sytuacji, w której instytucje religijne, decydujące się na odmówienie zatrudnienia osób 

LGBTI w prowadzonych się przez siebie placówkach, są nierzadko oskarżane o działania 

 
1379 Por. F. Foret, Religion and Politics in the European Union. The Secular Conopy, dz. cyt., s. 50. 
1380 Por. tamże, s. 2 i n. 
1381 Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Religious Freedom Guidelines: a welcome step 

forward, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7799.html [dostęp: 2.05.2020 

r.]. 
1382 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., s. 8. 
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dyskryminacyjne1383. Jak widać na powyższym przykładzie, Unia Europejska próbuje 

stopniowo, aczkolwiek konsekwentnie nadać wymiar ideologiczny nie tylko swoim 

działaniom wewnętrznym, ale również działaniom zewnętrznym w zakresie zwalczania 

niedyskryminacji ze względu na religię lub przekonania. Nie powinno być zatem 

zaskakujące wezwanie Unii Europejskiej przez COMECE do „bardziej zrównoważonego 

podejścia do zasady niedyskryminacji z uwzględnieniem jej wpływu na wolność 

religijną”1384.  

W ostatniej części Wytycznych w sprawie FoRB, mając na uwadze 

międzynarodowe, jak i europejskie standardy praw człowieka1385, Unia Europejska 

została zobowiązana do poszanowania, ochrony i promocji wolności religii lub przekonań 

poza jej granicami zewnętrznymi. W tym celu Unia Europejska powinna wykorzystywać 

dostępne instrumenty, które zostały przewidziane w ramach jej polityki zewnętrznej. Do 

nich zaliczono inter alia: monitorowanie, ocenianie i raportowanie poszanowania 

wolności religii lub przekonań w państwach trzecich przez służbę dyplomatyczną UE i 

państw członkowskich. W stosownych przypadkach, Unia Europejska powinna 

przygotować démarche i publiczne oświadczenia, stanowiące jej oficjalną reakcję na 

poważne naruszenia FoRB w konkretnym państwie trzecim. Z kolei w dialogach 

politycznych Unia powinna zachęcać swoje kraje partnerskie do przyjęcia, a następnie 

wdrażania odpowiednich instrumentów międzynarodowych w zakresie FoRB1386. Co 

istotne, za zewnętrzny instrument finansowy, sprzyjający ochronie i promocji wolności 

religii lub przekonań na świecie, uznano Europejski Instrument na rzecz Demokracji i 

Praw Człowieka (ang. The European Instrument for Democracy and Human Rights, w 

skrócie EIDHR). Jednym z priorytetów tego Instrumentu miało być finansowe wsparcie 

obrońców praw człowieka oraz udzielanie pomocy osobom bezpośrednio narażonym na 

łamanie ich praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich1387. 

 
1383 W ten sposób odmawia się instytucjom religijnym możliwości niezatrudniania kandydata na określone 

stanowisko pracy ze względu na brak przestrzegania przez niego etosu lub moralności, będących częścią 

doktryny religijnej danej wspólnoty. 
1384 EU’s religious freedom guidelines need improving in key area, cvcomment.org, 25 czerwca 2013 r., 

https://cvcomment.org/2013/06/25/eus-religious-freedom-guidelines-offer-room-for-improvement-in-

key-areas/ [dostęp: 2.05.2020 r.]. 
1385 M.in. art. 18 PDPC, art. 18 MPPOiP, art. 10 KPP oraz art. 9 EKPC. 
1386 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., s. 11.  
1387 Por. Propagowanie demokracji i praw człowieka w państwach spoza UE (2014-2020), 

eurlex.europa.eu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3A1302_1 [dostęp: 

2.05.2020 r.]. 
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Trzeba poczynić w tym miejscu jeszcze jedną istotną uwagę: oprócz Wytycznych 

w sprawie FoRB, Unia Europejska wydała także inne wytyczne w dziedzinie praw 

człowieka, które obowiązują w polityce zewnętrznej UE1388. Dla przykładu, w marcu 

2019 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Wytyczne w sprawie praw człowieka 

dotyczące niedyskryminacji w działaniach zewnętrznych1389. W tym dokumencie 

zwrócono uwagę m.in. na unijne oraz międzynarodowe standardy i normy zakazujące 

dyskryminacji, które państwa członkowskie UE i instytucje unijne powinny uwzględniać 

we współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. W Wytycznych 

z 2019 roku, wśród zakazanych przesłanek dyskryminacji wyszczególniono m.in. religię 

lub przekonania1390, podkreślając przy tym, iż szczególnie istotne w walce z tym 

aspektem dyskryminacji mają właśnie Wytyczne w sprawie FoRB1391. 

Interesujące wydaje się być w szczególności to, że Rada Unii Europejskiej 

przyjęła Wytyczne w sprawie FoRB dokładnie w tym samym dniu, co Wytyczne dotyczące 

promowania i ochrony korzystania ze wszystkich praw człowieka przez lesbijki, gejów, 

osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne1392. Wytyczne dotyczące wolności 

religii lub przekonań, jak i Wytyczne dotyczące praw LGBTI dodano do szerokiego 

spektrum instrumentów dostępnych dla unijnych dyplomatów i decydentów 

politycznych. Dla Rady UE ochrona i promocja praw osób LGBTI wydaje się być równie 

ważna, a potencjalnie nawet i ważniejsza, niż ochrona i promocja wolności religijnej na 

świecie. Podkreślenie znaczenia obu, jakże odmiennych i spornych kwestii z zakresu 

praw człowieka poprzez równoczesne przyjęcie Wytycznych w ich sprawie, nie wydaje 

się właściwe. Znalezienie wspólnego mianownika przy rozwiązaniu problemów 

związanych z łamaniem obu praw na zewnątrz UE w praktyce jest właściwie 

niemożliwe1393. Jak słusznie zauważa Pasquale Annicchino, zestawienie praw LGBTI i 

 
1388 Unia Europejska przyjęła wytyczne dotyczące m.in.: kary śmierci, praw człowieka i 

międzynarodowego prawa humanitarnego czy wolności wypowiedzi online i offline. Te, jak i inne 

wytyczne w sprawie praw człowieka można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych. Zob. Unia Europejska, EU Human Rights guidelines, https://eeas.europa.eu/topics/human-

rights-democracy/6987/eu-human-rights-guidelines_en [dostęp: 2.05.2020 r.]. 
1389 Zob. Rada Unii Europejskiej, Wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące niedyskryminacji w 

działaniach zewnętrznych, Bruksela 18 marca 2019 r.  
1390 Por. Rada Unii Europejskiej, Wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące niedyskryminacji w 

działaniach zewnętrznych, dz. cyt., s. 6. 
1391 Por. tamże, s. 19. 
1392 Zob. Rada Unii Europejskiej, Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by 

lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons, Luksemburg 24 czerwca 2013 r.  
1393 Należy jednocześnie zauważyć, że w Wytycznych w sprawie FoRB zdecydowano się na umiejscowienie 

w ich treści odniesień dot. ochrony praw osób LGBTI, natomiast już w Wytycznych dotyczących 

promowania i ochrony korzystania ze wszystkich praw człowieka przez LGBTI nie dodano żadnej wzmianki 
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FoRB może powodować w przyszłości konflikty pomiędzy tymi prawami; tym bardziej, 

że Unia Europejska do tej pory nie przyjęła żadnej konkretnej linii rozwiązywania 

potencjalnych konfliktów w tym obszarze1394. Należy również mieć świadomość, że 

niektóre religie, a zwłaszcza islam, są wrogo nastawione do wszelkich instytucji 

zajmujących się promocją ideologii LGBTI. Stąd też kontynuacja tak otwartej promocji 

ideologii gender czy ruchu LGBTI przez Unię Europejską może stanowić potencjalnie 

jeden z ważniejszych czynników, mających istotny wpływ na przebieg dialogu pomiędzy 

UE a krajami islamskimi w zakresie ochrony i propagowania wolności religijnej. 

Niewątpliwie przyjęcie obydwu wspomnianych powyżej dokumentów w tym 

samym czasie sygnalizuje istotne i ważne zmiany, które zachodzą na przestrzeni ostatnich 

lat w polityce zewnętrznej UE w dziedzinie praw człowieka. Zmiany te stają się widoczne 

nie tylko na poziomie unijnych polityk, ale także wewnątrz polityk prowadzonych przez 

inne organizacje międzynarodowe. Dla przykładu, w dniu 2 marca 2020 roku odbyła się 

czterdziesta trzecia sesja Rady Praw Człowieka ONZ (ang. the United Nations Human 

Rights Council, UNHCR), której przedmiotem dyskusji był m.in. raport Ahmeda 

Shaheeda1395, specjalnego sprawozdawcy ds. wolności religii lub przekonań1396. W 

raporcie wskazano, że przekonania religijne powinny być otwarte na nowe prawa, 

zwłaszcza te dotyczące praw społeczności LGBT+. Tylko w niewielkim stopniu 

skoncentrowano się w tym raporcie na ochronie osób, które przez swoje przekonania 

religijne są prześladowane lub dyskryminowane; większą uwagę skupiono natomiast na 

promowaniu wizji społeczeństwa, która (sic!) nie jest i nigdy nie była podzielana przez 

wszystkich członków ONZ. Mimo to w raporcie Ahmeda Shaheeda wyraźnie 

opowiedziano się za koncepcją wolności religijnej „od” w celu ochrony nowych praw 

(np. postulowanych przez środowiska LGBTI), w temacie których środowisku 

międzynarodowemu do dzisiaj nie udało się osiągnąć konsensusu1397. Zaskakujące 

wydaje się również to, że w treści tego raportu znajdziemy stwierdzenie, że 

 
o wolności religijnej. Świadczy to niewątpliwie o asymetryczności działań podejmowanych przez UE w 

celu ochrony tychże praw.  
1394 Por. P. Annicchino, The New Guidelines on Freedom of Religion and LGBTI Rights in the External 

Action of the European Union, “European Human Rights Law Review” 2013, iss. 6, s. 625. 
1395 W listopadzie 2016 roku mandat Specjalnego Sprawozdawcy w sprawie wolności religii lub przekonań 

objął Ahmed Shaheed, malediwski dyplomata i polityk.  
1396 Zob. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, Report of the 

Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/HRC/43/48, 27 lutego 2020 r. 
1397 Religia pojawia się w treści raportu jedynie w negatywnym świetle, np. poprzez wskazanie, że jest ona 

wykorzystywana do odmowy zdrowia reprodukcyjnego i praw seksualnych. Zob. Biuro Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, Report of the Special Rapporteur on 

freedom of religion or belief, dz. cyt., pkt 15. 
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dyskryminacja osób LGBT+ jest implikowana względami religijnymi1398. Dość 

zauważyć, że delegacja Stolicy Apostolskiej przy ONZ negatywnie oceniła treść tego 

dokumentu, w którym pojawiają się liczne odniesienia do ideologii gender1399. 

Arcybiskup Ivan Jurkovič1400 podkreślił, że raport ONZ powinien bronić podstawowego 

i powszechnego prawa człowieka do wolności religijnej, a zamiast tego - bezpośrednio ją 

atakuje1401. Jak widać na onzetowskim przykładzie, ochrona i promocja wolności 

religijnej zajmuje marginalne miejsce nie tylko w unijnej agendzie, ale także i w tej 

międzynarodowej1402. W tym miejscu warto byłoby przypomnieć sobie również 

przemówienie papieża Franciszka z 2019 roku skierowane do akredytowanych przy 

Stolicy Apostolskiej członków korpusu dyplomatycznego. Podczas swojego wystąpienia 

zwrócił on szczególną uwagę na fakt, że „zwiększający się wpływ w organizacjach 

międzynarodowych grup interesu i mocarstw, narzucających własne wizje i idee, 

wywołuje nowe formy ideologicznej kolonizacji, które lekceważą tożsamość, godność i 

wrażliwość narodów”1403. W świetle powyższych spostrzeżeń słowa papieża Franciszka 

wydają się być w pełni uzasadnione. 

Nie sposób nie poczynić również konstatacji, że odbiór polityki UE w zakresie 

FoRB i instrumentów wykorzystywanych do jej realizacji (np. Wytyczne w sprawie 

FoRB) przez państwa członkowskie jest niezwykle ważny. Unia Europejska jest 

postrzegana jako hybrydowy uczestnik stosunków międzynarodowych, który swoją 

politykę zewnętrzną realizuje w dwojaki sposób. Po pierwsze, przy realizacji polityki 

 
1398 Zob. m.in. punkt 22, 29, 34 i 50 raportu przygotowanego przez Specjalnego Sprawozdawcę w sprawie 

wolności religii lub przekonań. Co ciekawe, w punkcie 35 tego raportu została wymieniona Rzeczpospolita 

Polska jako kraj, w którym prowadzono kampanię przeciwko „ideologii gender”. Wskazano przy tym 

również, że religijne grupy interesów próbowały zmienić konstytucję, aby „zdefiniować rodzinę zgodnie z 

normami heteroseksualnymi, mającymi religijne korzenie”. Zob. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or 

belief, dz. cyt., pkt 22, 29, 34, 35, 50. 
1399 Por. A. Gagliarducci, The Holy See slams UN Report on religious freedom, catholicnewsagency.com, 

4 marca 2020 r., https://www.catholicnewsagency.com/column/the-holy-see-slams-un-report-on-religious-

freedom-says-it-is-an-attack-to-religious-freedom-4128 [dostęp: 4.01.2021 r.]. 
1400 Arcybiskup Ivan Jurkovič to katolicki duchowny, który pełni funkcję Przedstawiciela Stolicy 

Apostolskiej przy ONZ w Genewie. Zob. Archbishop Ivan Jurkovič, catholic-hierarchy.org, 

http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bjurkovic.html [dostęp: 14.12.2020 r.].  
1401 Co ciekawe, raport ONZ został udostępniony właściwie w ostatniej chwili przed sesją Rady Praw 

Człowieka, co uniemożliwiło państwom dogłębne zapoznanie się z jego treścią. 
1402 Por. A. Gagliarducci, Will religious freedom be safeguarded in Europe?, catholicnewsagency.com, 24 

marca 2020 r., https://www.catholicnewsagency.com/column/will-religious-freedom-be-safeguarded-in-

europe-4138 [dostęp: 4.01.2021 r.]. 
1403 Address of his Holiness Pope Francis to the members of the diplomatic corps accredited to the Holy 

See for the traditional exchange of New Year greetings, Regia Hall, 7 stycznia 2019 r., 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/january/documents/papa-

francesco_20190107_corpo-diplomatico.html [dostęp:12.01.2021 r.]. 
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zewnętrznej wykorzystuje własne narzędzia takie, jak wspomniane już Wytyczne w 

sprawie FoRB; po drugie, Unia Europejska może prowadzić politykę w dziedzinie praw 

człowieka za pośrednictwem państw członkowskich, które jako pierwotne podmioty na 

arenie międzynarodowej mogą w znacznie większym stopniu odgrywać rolę promotorów 

wartości unijnych w relacjach z państwami trzecimi. Ponadto badania przeprowadzone 

przez Françoisa Foreta ukazują, że stosunek państw członkowskich do działań 

zewnętrznych podejmowanych przez UE w zakresie FoRB bywa mocno zróżnicowany. 

Na przykład, Republika Grecka prowadzi działania dyplomatyczne w obszarze FoRB 

jedynie pod egidą Unii Europejskiej. Z kolei inne państwa członkowskie, jak np. 

Królestwo Niderlandów czy Republika Finlandii, przyjmują odmienną strategię 

dyplomatyczną w tym obszarze, zgodnie z którą preferują podwójne podejście, tj. 

połączenie wielopoziomowych działań unijnych z własnymi, niezależnymi inicjatywami. 

Zdecydowanie większym i silniejszym państwom członkowskim UE zdarza się zaś 

ignorować Wytyczne UE w sprawie FoRB, podobnie zresztą, jak i działalność 

Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Taką postawę przyjmuje zwykle Republika 

Francuska, która mając na uwadze swoją niegdyś mocarstwową pozycję na arenie 

międzynarodowej, niechętnie opowiada się za wspieraniem polityki zewnętrznej UE1404. 

Warto jeszcze podkreślić, że państwa członkowskie UE nierzadko pozostają ze sobą w 

sporze, którego przedmiot dotyczy tego, który z dwóch wymiarów wolności religijnej 

powinien być uznany przez Unię Europejską za bardziej podstawowy, tj. „wolność od 

religii” czy „wolność do religii”. Jak nietrudno zauważyć kwestie FoRB w ramach unijnej 

polityki zewnętrznej wciąż stanowią mur podziału pomiędzy państwami członkowskimi 

UE. Stąd też trudności może sprawić znalezienie jednego, wspólnego mianownika w 

podejściu państw członkowskich do kwestii ochrony i promocji praw człowieka na 

zewnątrz UE, co wyraźnie widać w kolejnych edycjach Planów działania 

przyjmowanych przez Radę Unii Europejskiej. 

5.4. Specjalny wysłannik do spraw promocji wolności religii lub przekonań na 

zewnątrz UE 

Po raz pierwszy propozycja powołania specjalnego wysłannika UE ds. promocji 

wolności religii i przekonań na zewnątrz UE (ang. Special Envoy for promotion of 

freedom of religion outside the EU) została przedstawiona przez Jána Figela na kongresie 

 
1404 Szerzej na ten temat zob.: F. Foret, How the European External Action Service Deals with Religion 

through Religious Freedom, “EU Diplomacy Papers” 2017, no. 7, s. 14. 
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Europejskiej Partii Ludowej (ang. European People’s Party), zorganizowanym w 

Brukseli w dniu 19 marca 2015 roku. Inicjatywa ta została poparta przez ówczesnego 

przewodniczącego EPL, Josepha Daula1405, a także spotkała się z pozytywną reakcją 

kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, Angeli Merkel. Ponadto Ján Figel, były 

przewodniczący słowackiego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego, zwrócił się 

również w oficjalnym piśmie o poparcie tejże inicjatywy przez najwyższych urzędników 

UE, tj.: przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a Junkcer’a1406, 

przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska1407, oraz Wysokiego 

Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Federicę 

Mogherini1408. W przekonaniu Słowaka, wsparcie przez Unię Europejską wolności religii 

lub przekonań na całym świecie w postaci ustanowienia specjalnego wysłannika mogłoby 

stanowić jedno z tych narzędzi politycznych, dzięki którym Europa byłaby w stanie 

pomóc w walce z kryzysem migracyjnym nie tylko samej sobie, ale także Syrii czy 

Irakowi. Co więcej, w opinii Jána Figela ochrona wolności religii lub przekonań w 

państwach trzecich mogłaby okazać się decydująca w rozstrzygnięciu, czy zewnętrzne 

otoczenie UE będzie cechować w przyszłości konflikt i niepokój, czy wręcz przeciwnie 

– stabilność i bezpieczeństwo1409.  

Ján Figel, dążąc do uzyskania jak największego poparcia decydentów 

politycznych UE dla tejże inicjatywy, pod koniec stycznia 2016 roku spotkał się z 

przewodniczącym Komisji Europejskiej, a następnie z przewodniczącym Parlamentu 

 
1405 Joseph Daul to francuski polityk, który w latach 2013-2019 sprawował funkcję przewodniczącego 

Europejskiej Partii Ludowej. Wcześniej był zaś aktywnym członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Parlamentu Europejskiego. Zob. Curriculum vitae: Joseph Daul, 

http://web.archive.org/web/20080626124949/http://president.epp-

ed.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=21&lang=en [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
1406 Jean-Claude Juncker to polityk i prawnik, pochodzący z Luksemburgu. W latach 2014-2019 pełnił 

funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zob. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Jean-

Claude Juncker, former president of the Eurogroup, https://www.consilium.europa.eu/en/council-

eu/eurogroup/former-eurogroup-presidents/jean-claude-juncker-former-president-of-the-eurogroup/ 

[dostęp: 2.02.2021 r.]. 
1407 W latach 2014-2019 Donald Tusk pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, a od 2019 roku 

jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Zob. Życiorys Donalda Tuska, 

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/former-euco-presidents/summary-of-donald-tusk-

presidency/biography/ [dostęp: 2.02.2021 r.]. 
1408 Federica Mogherini to polityk i politolog, pochodząca z Włoch. W latach 2014-2019 pełniła funkcję 

Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od września 2020 

roku jest rektorem Kolegium Europejskiego w Brugii. Zob. College of Europe, Federica Mogherini, 

coleurope.eu, https://www.coleurope.eu/whoswho/person/federica.mogherini [dostęp: 2.02.2021 r.]. 
1409 Zob. Figel to become EU’s Special Envoy for freedom of religion, newsnow.tars.sk, 6 maja 2016 r., 

https://newsnow.tasr.sk/foreign/figel-to-become-eus-special-envoy-for-freedom-of-religion/ [dostęp: 

2.02.2021 r.]. 
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Europejskiego, Martinem Schulz1410, który z zadowoleniem przyjął propozycję 

Słowaka1411. Postawa M. Schulza wobec inicjatywy J. Figela nie jest zbytnio zaskakująca, 

biorąc choćby pod uwagę fakt, iż Parlament Europejski w wydanej w dniu 4 lutego 2016 

roku rezolucji, stanowiącej reakcję na systematyczne i masowe zbrodnie wobec 

mniejszości religijnych dokonywane przez tzw. „ISIS/Daisz”, bezpośrednio wezwał Unię 

Europejską do powołania stałego, specjalnego przedstawiciela ds. wolności religii lub 

przekonań1412. 

Kilka miesięcy po wydaniu rezolucji przez Parlament Europejski, tj. w dniu 4 

maja 2016 roku z inicjatywy Jeana-Claude Junckera kolegium komisarzy podjęło decyzję 

o powołaniu specjalnego wysłannika do spraw promocji wolności religii lub przekonań 

na zewnątrz UE. Już w dniu 6 maja 2016 roku przewodniczący KE wyznaczył na to 

stanowisko Jána Figela1413. Co ciekawe, Juncker ogłosił oficjalnie tę decyzję w trakcie 

przemówienia wygłoszonego w Watykanie z okazji przyznania papieżowi Franciszkowi 

Nagrody im. Karola Wielkiego1414. Przewodniczący KE skonstatował wówczas, iż 

ochrona i promocja wolności religii lub przekonań zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej 

granicami, jest niezbędna ze względu na stale występujące przypadki prześladowania 

mniejszości religijnych i etnicznych w różnych regionach świata. Ponadto wyraził on 

nadzieję, że powołanie chrześcijańskiego demokraty na pierwszego unijnego specjalnego 

wysłannika sprawi, że kwestia prześladowań religijnych w państwach trzecich, zyska 

wreszcie uwagę, na którą zasługuje1415. Ján Figel początkowo został powołany na 

 
1410 Martin Schulz – polityk niemieckiego pochodzenia, który w latach 2012-2017 był przewodniczącym 

Parlamentu Europejskiego. Zob. Parlament Europejski, Martin Schulz, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1911/MARTIN_SCHULZ/history/8#detailedcardmep [dostęp: 

2.02.2021 r.]. 
1411 Zob. Figel to become EU’s Special Envoy for freedom of religion, newsnow.tars.sk, 6 maja 2016 r., 

https://newsnow.tasr.sk/foreign/figel-to-become-eus-special-envoy-for-freedom-of-religion/ [dostęp: 

2.02.2021 r.]. 
1412 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie systematycznego 

masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. „ISIS/Daisz”, P8_TA(2016)0051, pkt. 10. 
1413 Wybór słowackiego polityka na Specjalnego Wysłannika nie był przypadkowy. Po pierwsze, to on 

właśnie zabiegał usilnie o utworzenie wewnątrz UE nowego stanowiska, które w jego przekonaniu miało 

sprzyjać ochronie i promocji wolności religijnej na świecie. Po drugie, J. Figel posiadał bogate 

doświadczenie w sprawach europejskich i międzynarodowych. W latach 2004-2009 Słowak pełnił funkcję 

komisarza UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży. W kolejnych latach, tj. 2010-2012, był 

wicepremierem oraz ministrem transportu, poczty i telekomunikacji rządu Republiki Słowackiej. Pełnił 

również funkcję przywódcy Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego. Więcej informacji na temat 

politycznej kariery i akademickiego wykształcenia J. Figela można przeczytać na jego oficjalnej stronie 

internetowej: https://www.janfigel.eu/aboutjf [dostęp: 6.04.2020]. 
1414 Nagroda im. Karola Wielkiego to prestiżowa nagroda, która co roku jest przyznawana wybitnym 

osobistościom lub instytucjom za promowanie jedności i pokoju w Europie. 
1415 W oryginale: "Freedom of religion or belief is a fundamental right which is part of the foundation of 

the European Union. The persistent persecution of religious and ethnic minorities makes protecting and 

promoting this freedom inside and outside the EU all the more essential. I trust that Ján Figeľ, our Special 
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stanowisko specjalnego wysłannika jedynie na okres dwunastu miesięcy. Co prawda w 

decyzji wydanej przez przewodniczącego KE uwzględniono możliwość odnowienia 

mandatu specjalnego wysłannika, aczkolwiek nie przedstawiono w tej kwestii żadnych 

konkretnych szczegółów1416. Roczny mandat okazał się być stanowczo zbyt krótki, aby 

Słowak mógł przygotować długoterminowy plan działania w zakresie promocji wolności 

religii lub przekonań na zewnątrz UE. Pozostało mu zatem skupić się jedynie na 

kwestiach dotyczących wolności religijnej, które wymagały jego wsparcia „tu i teraz” w 

państwach nienależących do Unii Europejskiej1417. Oprócz tego warto zauważyć, że 

pierwszy mandat J. Figela miał wygasnąć już w 2017 roku, czyli w czasie, w którym 

mieliśmy do czynienia z ekstremistycznymi atakami terrorystycznymi wewnątrz UE1418, 

jak również z wciąż nasilającymi się konfliktami religijnymi na Bliskim Wschodzie1419. 

Przewodniczący KE, mając na uwadze nieustannie pogarszającą się sytuację 

mniejszości religijnych w wielu państwach trzecich, zdecydował się aż trzykrotnie 

odnowić mandat Jána Figela, co można odczytać jako wyraz uznania Unii Europejskiej 

dla jego głębokiego oddania powierzonej mu funkcji. W jednym z wywiadów 

udzielonych dla mediów, Słowak skonstatował, że „przedłużenie mandatu jest 

potwierdzeniem długoterminowego zaangażowania Komisji na rzecz podstawowej 

wartości UE, jaką jest wolność religii lub przekonań”, dodając jednocześnie, że traktuje 

 
Envoy, will help us in this endeavor, sharpening our focus and ensuring that this important issue gets the 

attention it deserves". Zob. Komisja Europejska, President Juncker appoints the first Special Envoy for the 

promotion of freedom of religion or belief outside the European Union, Press Release, Watykan 6 maja 

2016 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_1670 [dostęp: 6.04.2020 r.]. 
1416 Mandat Jána Figela został odnowiony trzykrotnie, aczkolwiek nie zawsze odbywało się to w sposób 

formalny. Zob. Decision of the President of the European Commission of 6 May 2016 on the Special Envoy 

for the promotion of freedom of religion or belief outside the EU, pkt 2. Tekst decyzji przewodniczącego 

KE jest dostępny na oficjalnej stronie J. Figela, https://www.janfigel.eu/aboutjf [dostęp: 5.04.2020 r.].  
1417 Por. J. Luxmoore, Campaigners decry EU decision to close office, churchtimes.co, 26 czerwca 2020 r., 

https://www.churchtimes.co.uk/articles/2020/26-june/news/world/campaigners-decry-eu-decision-to-

close-office [dostęp: 22.01.2021 r.]. 
1418 W kwietniu 2017 roku kierowca ciężarówki pochodzący z Uzbekistanu wjechał w tłum ludzi w 

Sztokholmie. Kilkanaście dni później na Polach Elizejskich w centrum Paryża zamachowiec postrzelił 

policjanta i ranił kilka osób. Z kolei w maju 2017 roku Brytyjczyk libańskiego pochodzenia zdetonował 

bombę podczas koncertu piosenkarki Ariany Grande w Manchesterze. Jest to tylko kilka przykładów 

zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w ostatnich latach w państwach należących do Unii 

Europejskiej. Zob. Najważniejsze zamach terrorystyczne w Europie w ostatnich latach, gazetaprawna.pl, 5 

czerwca 2017 r., https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1048402,zamachy-terrorystyczne-w-

europie-w-ostatnich-latach.html [dostęp: 21.11.2020 r.]. 
1419 W 2017 roku podczas Niedzieli Palmowej doszło do bombardowania chrześcijańskich kościołów w 

Egipcie. Zginęło wówczas kilkadziesiąt koptyjskich chrześcijan, uchodzących za największą mniejszość 

religijną w tym kraju. Warto przy tym zauważyć, że od kilku lat stanowią oni cel ataków przeprowadzanych 

przez zorganizowane grupy islamskich ekstremistów. Zob. M. Tempest, Figel reappointed as EU Special 

Envoy on religious freedom, euroactiv.com, 12 kwietnia  2017 r., 

https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/figel-reappointed-as-eu-special-envoy-on-

religious-freedom/ [dostęp: 5.01.2021 r.]. 

https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/figel-reappointed-as-eu-special-envoy-on-religious-freedom/
https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/figel-reappointed-as-eu-special-envoy-on-religious-freedom/
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to „jako wyraz osobistego zaufania”1420. Należy jednak zauważyć, że zadanie 

sprowadzające się do ochrony i promocji wolności religii lub przekonań poza UE, przed 

którym postawiono chrześcijańskiego demokratę, nie było proste ze względu choćby na 

nadanie tej funkcji jedynie symbolicznego wydźwięku. Specjalny wysłannik UE ds. 

FoRB nie posiadał właściwie żadnej realnej siły instytucjonalnej. Jean-Claude Juncker, 

powołując Jána Figela na stanowisko specjalnego wysłannika, uczynił go jedynie 

specjalnym doradcą Nevena Mimicy, pełniącego wówczas funkcję komisarza ds. 

współpracy międzynarodowej i rozwoju1421, pod którego bezpośrednio podlegał. 

Specjalny wysłannik został ulokowany jedynie na niskim, niewiele znaczącym 

stanowisku wewnątrz Komisji Europejskiej, a nie, jak pierwotnie zakładano, w strukturze 

unijnego organu dyplomatycznego, tj. Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.  

Wartym uwagi jest również fakt, że w żadnym dokumencie unijnym nie 

zdecydowano się na zawarcie konkretnych wskazówek dotyczących sposobu 

wykonywania mandatu specjalnego wysłannika, co mogło budzić wątpliwości co do 

skuteczności przyszłych działań podejmowanych przez słowackiego polityka na rzecz 

ochrony i promocji wolności religii lub przekonań na zewnątrz UE. Z drugiej strony, brak 

szczegółowo sformułowanych wytycznych ze strony instytucji UE sprawił, że stanowisko 

stało się na tyle elastyczne i otwarte na wszelką interpretację, że realna moc sprawcza i 

kompetencje osoby je piastującej zaczęły zależeć w dużej mierze od takich czynników, 

jak charyzma czy osobowość osoby, której akurat powierzono tę funkcję. Niemniej, 

trzeba podkreślić, że słowacki polityk stanął przed sporym wyzwaniem, którym okazało 

się być wypracowanie niedookreślonej, wręcz eksperymentalnej pozycji specjalnego 

wysłannika ds. FoRB. Pomimo braku odpowiedniego umocowania instytucjonalnego i 

praktycznych wskazówek, co do sposobu wykonywania mandatu, Słowakowi udało się 

podjąć wiele cennych i skutecznych inicjatyw, które okazały się być istotne dla wzrostu 

zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz ochrony i promocji wolności religijnej w wielu 

jej krajach partnerskich. W tym miejscu należałoby zadać następujące pytanie: jakiego 

typu działania podejmował Ján Figel, wykonując mandat Specjalnego Wysłannika 

powierzony mu przez przewodniczącego KE? 

 
1420 Zob. tamże. 
1421 Zob. Decision of the President of the European Commission of 6 May 2016 on the Special Envoy for 

the promotion of freedom of religion or belief outside the EU, dz. cyt., pkt 3.  
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Z raportu zaprezentowanego przez Jána Figela podczas wydarzenia pt. „Jak 

zwiększyć wsparcie dla FoRB?”, zorganizowanego w październiku 2019 roku, wynika, 

że powołanie specjalnego wysłannika miało na celu uzupełnienie podstawowych prac 

ESDZ w zakresie włączania Wytycznych UE w sprawie promowania i ochrony wolności 

religii lub przekonań z 2013 roku do głównego nurtu działań zewnętrznych UE. Ponadto 

za kluczowe narzędzia polityczne stosowane w celu propagowania FoRB oraz zwalczania 

nietolerancji i dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w państwach trzecich 

uznano działania podejmowane przez specjalnego wysłannika w zakresie m.in.: 1) 

promocji wolności religii lub przekonań na szczeblu krajowym, 2) zaangażowania się na 

forach międzynarodowych, na których jest poruszana kwestia FoRB, czy 3) aktywnej 

partycypacji w dialogu międzyreligijnym z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego i/lub podmiotami religijnymi1422. 

Mając powyższe na uwadze, nie sposób nie poczynić konstatacji, że Ján Figel, 

pełniąc funkcję specjalnego wysłannika ds. FoRB w latach 2016-2019, odbył aż 

osiemnaście oficjalnych podróży zagranicznych, odwiedzając przy tym wiele państw 

spoza UE, które borykały się z problem naruszania wolności religijnej, w szczególności 

wobec grup mniejszościowych. Przeciwdziałanie rażącym i systematycznym 

naruszeniom wolności religijnej stanowiło przedmiot licznych spotkań dyplomatycznych 

zainicjowanych przez Słowaka. Na temat tolerancji religijnej, dialogu międzyreligijnego, 

jak i ochrony wolności religijnej Ján Figel podejmował dyskusje z różnorodnymi 

podmiotami, a zwłaszcza z: urzędnikami wysokiej rangi, krajowymi władzami 

politycznymi, przedstawicielami środowiska dyplomatycznego, władzami religijnymi, 

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy lokalnymi obrońcami praw 

człowieka1423. 

 
1422 Wydarzenie pt. „How to scale up EU suport to FoRB?” zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. 

Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju odbyło się w Brukseli w dniach 15-16 października 2019 roku. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 różnych podmiotów, m.in.: państwa członkowskie, eksperci czy 

przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie to pokazało, że istnieje konsensus, 

co do tego, że Unia Europejska jest nie tylko odpowiedzialna, ale i historycznie zobowiązana do ochrony 

wolności religijnej dla wszystkich (ang. „FoRB for all”). Zob. Komisja Europejska, Report. The mandate 

of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union: 

activities and recommendations (May 2016 – November 2019), Bruksela 21 listopada 2019 r., s. 2 i n., 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7dce12_6da28c5629094424bdd18cc9961d3f91.pdf [dostęp: 8.02.2021 r.]. 
1423 Por. Overview of country visits: main meetings and activities, October 2016 – March 2019, 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/jan-figel-mission-reports_en_1.pdf [dostęp: 

27.04.2020]. 
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Aktywność międzynarodowa Słowaka była skoncentrowana przede wszystkim na 

krajach znajdujących się w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i 

Subsaharyjskiej1424. Specjalny wysłannik ds. FoRB za swój priorytet uznał zwłaszcza 

Bliski Wschód z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, w tym regionie nieustannie 

dochodzi do prześladowań o podłożu religijnym, które w przypadku jazydów czy 

chrześcijan nierzadko wykazują znamiona aktów ludobójstwa. Po drugie, region ten 

stanowi geopolityczne centrum świata, w którym nie tylko spotykają się trzy kontynenty, 

ale co znacznie ważniejsze – koegzystują ze sobą różne religie1425. Kierunki podróży 

służbowych Słowaka zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela nr 12. Oficjalne podróże zagraniczne Jána Figela w latach 2016-2019. 

 

 

Data podróży 

 

Państwo 

 

 

Region świata 

 

16-19 października 2016 r. 

 

Jordania Bliski Wschód 

5-9 lutego 2017 r. 

 

Irak Bliski Wschód 

14-17 marca 2017 r. 

 

Sudan Afryka 

13-15 listopada 2017 r. 

 

Senegal Afryka 

10-15 grudnia 2017 r. 

 

Pakistan Azja 

19-21 marca 2018 r. 

 

Bośnia i Hercegowina Europa 

21-25 kwietnia 2018 r. 

 

Jordania Bliski Wschód 

2-5 maja 2018 r. 

 

Pakistan Azja 

20-23 maja 2018 r. 

 

Nigeria Afryka 

17-18 września 2018 r. 

 

Liban Bliski Wschód 

24-27 października 2018 r. 

 

Burkina Faso Afryka 

12-13 listopada 2018 r. 

 

Malezja Azja 

25-29 listopada 2018 r. 

 

Egipt Bliski Wschód 

7-9 lutego 2019 r. 

 

Indie Azja 

25-29 lutego 2019 r. 

 

Izrael i Palestyna Bliski Wschód 

 
1424 Por. M. Tempest, Figel reappointed as Eu Special Envoy on religious freedom, euroactiv.com, 12 

kwietnia 2017 r., https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/figel-reappointed-as-eu-

special-envoy-on-religious-freedom/ [dostęp: 5.01.2021 r.]. 
1425 Por. tamże. 

https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/figel-reappointed-as-eu-special-envoy-on-religious-freedom/
https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/figel-reappointed-as-eu-special-envoy-on-religious-freedom/
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Overview of country visits: main meetings and activities, 

https://www.janfigel.eu/missions [dostęp: 5.01.2021 r.]. 

Na pierwszą zagraniczną podróż Ján Figel wybrał Jordanię, w której odbył 

spotkania z przedstawicielami jordańskiego rządu, przywódcami religijnymi oraz 

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Wizyta słowackiego polityka w tym 

kraju nie była przypadkowa. Jordania to kraj, który boryka się od kilku lat z 

niekontrolowanym napływem uchodźców, a także ze wzrastającym klimatem napięć 

religijnych. W prasie zagranicznej echem odbiło się zwłaszcza zabicie w 2016 roku przez 

muzułmańskiego kaznodzieję jordańskiego pisarza i chrześcijańskiego aktywisty, Nahida 

Hattara1426. W powyższym kontekście nie dziwi fakt, że Jordania aż dwukrotnie stanowiła 

cel podróży Słowaka, który docenił działania przywódców muzułmańskich Jordanii 

przeciwko ekstremizmowi, radykalizacji czy przemocy. Do takich działań należy 

zaliczyć przede wszystkim inicjatywę podjętą przez króla Jordanii, Abdullaha II, na rzecz 

dialogu międzyreligijnego, tj. Orędzie z Ammanu z 2004 roku, wzywające do tolerancji i 

jedności w świecie muzułmańskim1427. 

W 2017 roku specjalny wysłannik UE ds. FoRB odbył natomiast oficjalną podróż 

do pogrążonego w konflikcie Sudanu. Był to jeden z pierwszych krajów, posiadających 

słaby status ochrony praw człowieka, które zdecydował się odwiedzić chrześcijański 

demokrata. Wizyta Jána Figela w tym konkretnym państwie afrykańskim miała duże 

znaczenie symboliczne ze względu na towarzyszące jej okoliczności. Zaledwie 

kilkanaście dni przed jego przyjazdem do Sudanu, uwolniony z więzienia został Peter 

Jašek, czeski misjonarz, któremu ułaskawienia udzielił sudański prezydent, Omar al-

Bashir. W więzieniu nadal zaś przebywali Hassan Abdulraheem, sudański pastor oraz 

Abdulmonem Abdumawla, lokalny aktywista1428. Ján Figel, podejmując dialog 

 
1426 Zob. m.in. Jordan writer n blasphemy case Nahid Hattar killed, bbc.com, 25 września 2016 r., 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-37465656 [dostęp: 10.06.2020 r.]; Jordanian writer shot 

dead as he arrives at trial for insulting islam, theguardian.com, 25 września 2016 r., 

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/jordanian-writer-shot-dead-trial-insulting-islam-nahed-

hattar [dostęp: 10.06.2020 r.]. 
1427 Por. A. Gagliarducci, For EU’s religious freedom envoy, Middle East is key area, 

catholicnewsagency.com, 26 października 2016 r., https://www.catholicnewsagency.com/news/for-eus-

religious-freedom-envoy-middle-east-is-key-arena-56109 [dostęp: 5.01.2021 r.]. 
1428 Czeski obywatel Peter Jašek oraz dwaj Sudańczycy zostali aresztowani w 2015 roku i po 8 miesiącach 

przetrzymywania w areszcie zostali oficjalnie oskarżeni przez sudański sąd o dokonanie przestępstwa. Peter 

Jašek został skazany na dożywocie za szpiegostwo. Obywatele Sudanu zostali zaś skazani na 10 lat 

pozbawienia wolności za współudział w szpiegowaniu oraz na dodatkowe dwa lata „za podżeganie do 

nienawiści”. Jeden z europarlamentarzystów Bas Belder (z EKR) zaniepokojony sytuacją obywatela UE, 

złożył 1 lutego 2017 roku trzy pisemne zapytania do Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i 

Polityki Bezpieczeństwa. Pytania holenderskiego europarlamentarzysty dotyczyły m.in. tego, czy UE 

podejmie jakieś działania w celu przeciwdziałania presji rządu Sudanu wywieranej na kościoły i 
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polityczny z sudańskimi urzędnikami w połowie marca 2017 roku, wezwał prezydenta 

Sudanu do uwolnienia wspomnianych powyżej więźniów, których skazano na 12 lat 

pozbawienia wolności za „współudział w szpiegostwie oraz podżeganie do nienawiści na 

podłożu religijnym”. Po wielu miesiącach międzynarodowych nacisków opinii 

publicznej, w tym także specjalnego wysłannika UE ds. FoRB, udało się wreszcie 

przekonać sudańskiego prezydenta do ułaskawienia zarówno Abdulraheema, jak i 

Abdumawla1429. Zdaniem Jána Figela rozmowy, które odbył podczas swojej wizyty w 

Sudanie „wykazały gotowość partnerów sudańskich do prowadzenia ciągłego i 

konstruktywnego dialogu na temat różnorodności religijnej w Sudanie”1430.  

Do najbardziej przełomowych podróży Słowaka w państwach trzecich należą 

oficjalne wizyty, które złożył w Pakistanie: pierwszą – w grudniu 2017 roku, drugą zaś – 

w maju 2018 roku. Wybór Pakistanu przez Figela nie był przypadkowy. To właśnie w 

tym kraju miała miejsce głośna sprawa Asii Bibi, pakistańskiej katoliczki, która jako 

pierwsza kobieta w Pakistanie została skazana na karę śmierci poprzez powieszenie. 

Bezpośrednią przyczyną wydania takiego wyroku było jej rzekome bluźnierstwo 

przeciwko islamowi1431. Sprawa dotycząca fałszywego oskarżenia Asii Bibi o 

bluźnierstwo wywołała ogromne emocje społeczne oraz oburzenie międzynarodowej 

opinii publicznej, która niejednokrotnie podejmowała wysiłki na rzecz uwolnienia 

pakistańskiej kobiety1432. Niewątpliwie kluczową rolę w uwolnieniu pakistańskiej 

chrześcijanki odegrał nie tylko pakistański minister ds. mniejszości, Shahbaz Bhatti1433, 

 
mniejszości religijne. W przesłanej odpowiedzi z dnia 3 kwietnia 2017 roku Wysoka Przedstawiciel 

podkreśliła, iż specjalny wysłannik UE ds. promowania wolności religijnej lub przekonań poza UE podczas 

zaplanowanej wizyty w tym państwie w 2017 roku podniesie kwestie dotyczące naruszeń prawa do 

wolności religijnej, a także wezwie władze Sudanu do ułaskawienia przebywających w więzieniu dwóch 

pozostałych Sudańczyków. Zob.  Question for written answer E-000692-17, by Bas Belder to the 

Commission (Vice-President/High Representative), 1 lutego 2017 r., E-000692-17; Wysoki 

Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Joint answer given 

by High Representative/Vice-President Mogherini , 3 kwietnia 2017 r.,  E-000692/2017(ASW), 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000692-ASW_EN.pdf [dostęp: 5.01.2021 r.]. 
1429 Por. Sudan releases pastor and activist sentenced for espionage, janfigel.eu, 15 maja 2017 r., 

https://www.janfigel.eu/single-post/2017/05/15/Sudan-releases-pastor-and-activist-sentenced-for-

espionage?fbclid=IwAR1fUnLKrDAvw3Wtmgd8MfDKFeb2llL_mbf8Rh4jqaaPCmF800hjHhBJvkg, 

[dostęp: 20.04.2020 r.]. 
1430 Por. World Watch Monitor, Two Sudanese convicted of aiding Czech Christian ‘spy’ released, 

worldwatchminitor.org, 11 maja 2017 r., https://www.worldwatchmonitor.org/2017/05/eu-envoy-calls-on-

sudan-to-release-two-convicted-of-aiding-czech-spy/ [dostęp: 20.04.2020 r.]. 
1431 Asia Bibi spędziła 8 lat w więzieniu; w maju 2019 roku przeprowadziła się do Kanady. 
1432 W sprawę Asii Bibi zaangażowały się m.in. media oraz organizacje międzynarodowe broniące praw 

człowieka (np. Amnesty International). Z apelem o uwolnienie pakistańskiej chrześcijanki wystąpił także 

papież Benedykt XVI. 
1433 Shahbaz Bhatti - katolicki polityk, który był jedynym chrześcijańskim członkiem rządu w Pakistanie. 

Sprzeciwiał się pakistańskiej ustawie o bluźnierstwie. Wielokrotnie stawał w obronie Asii Bibi. Zginął w 

2011 roku w wyniku zamachu dokonanego przez jedną z pakistańskich organizacji terrorystycznych, której 
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ale także Ján Figel, który niestrudzenie pracował nad jej sprawą jako specjalny wysłannik 

UE ds. FoRB. Podejmował on współpracę z oskarżoną za pośrednictwem Muhammada 

Amanullaha, pakistańskiego działacza na rzecz praw człowieka, który udzielał pomocy 

oskarżonym i/lub skazanym za bluźnierstwo w tym kraju1434. Dzięki zaangażowaniu 

Figela w sprawę i podejmowaniem przez niego wielu rozmów z przedstawicielami 

władzy pakistańskiej (m.in. z prokuratorem generalnym Pakistanu, Anwarem Khanem i 

ministrem ds. praw człowieka, Shireen Mazari1435), udało się nie tylko uniewinnić Asię 

Bibi, ale także znaleźć bezpieczne schronienie w Kanadzie dla córek Bibi, a ostatecznie 

także dla niej samej1436. Starania dyplomatyczne Słowaka postanowiła publicznie docenić 

pakistańska ofiara prześladowań w swoim pierwszym nagraniu video1437. Wart 

podkreślenia jest również fakt, iż sprawa, w którą był tak mocno zaangażowany Ján Figel, 

jest osadzona w znacznie bardziej ogólnej atmosferze braku wolności religii lub 

przekonań, która występuje w wielu państwach trzecich. Chrześcijanie i inne mniejszości 

religijne są narażone nie tylko na prześladowania ze strony grup ekstremistycznych, ale 

także na dyskryminację prawną, zwłaszcza przez przyjmowane przez władze państwowe 

tzw. przepisy o bluźnierstwie. Stąd też włączenie mandatu specjalnego wysłannika do 

unijnych działań zewnętrznych stało się jednym z kluczowych sposobów pokazania przez 

Unię Europejską, że poważnie traktuje wyzwania związane z ochroną i promocją 

wolności religijnej na całym świecie1438. 

 
członkowie uznali go za bluźniercę przeciwko Mahometowi. Por. Pakistan murder: Shahbaz Bhatti’s” 

goodbye” call, bbc.com, 3 marca 2011 r., https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12639925 [dostęp: 

25.08.2020 r.]. 
1434 Por. J. Bicknell, EU Envoy’s threat of trade sanctions played crucial role in Asia Bibi’s freedom, 

worldwatchmonitor.org, 5 września 2019 r., https://www.worldwatchmonitor.org/2019/09/eu-envoys-

threat-of-trade-sanctions-played-crucial-role-in-asia-bibis-freedom/ [dostęp: 20.04.2020 r.]. 
1435 Por. B. Farmer, W. Gillani, Asia Bibi pleads for justice for victims of Pakistan’s harsh blasphemy laws 

as she plans to set, thetelegraph.co, 31 sierpnia 2019 r., https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/31/asia-

bibi-pleads-justice-victims-pakistans-harsh-blasphemy-laws/ [dostęp: 20.04.2020 r.]. 
1436 Kanada formalnie potwierdziła gotowość do udzielenia azylu Asi Bibi, dzięki czemu udało się 

bezpiecznie zjednoczyć rodzinę Bibi. Więcej na ten temat zob.: W. Gillani, The journey to freedom, 

janfigel.eu, 22 września 2019 r., https://www.janfigel.eu/single-post/2019/09/22/The-journey-to-freedom 

[dostęp: 20.04.2020]; B. Farmer, W. Gillani, Asia Bibi pleads for justice for victims of Pakistan’s harsh 

blasphemy laws as she plans to settle in Europe, thetelegraph.co, 31 sierpnia 2019 r., 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/31/asia-bibi-pleads-justice-victims-pakistans-harsh-

blasphemy-laws/ [dostęp: 20.04.2020 r.]. 
1437 Por. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 – November 

2019), dz. cyt., s. 1. 
1438 Por. CSW’s Sudan Advocacy Officer, What difference does a Special Envoy on Freedom of Religion 

or Belief Make?, forbinfull.org, 16 maja 2017 r., https://forbinfull.org/2017/05/16/what-difference-does-a-

special-envoy-on-freedom-of-religion-or-belief-make/ [dostęp: 5.01.2021 r.]. 
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Ján Figel, oprócz odbywania corocznie kilku oficjalnych wizyt w państwach 

trzecich, starał się także uczestniczyć w różnych wydarzeniach, podczas których 

prowadzone dyskusje koncentrowały się wokół zagadnień związanych z ochroną i 

promocją wolności religijnej na świecie. Spotkania bilateralne z najwyższymi 

urzędnikami państwowymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy 

przywódcami religijnymi odbywały się w takich państwach, jak: Federacja Rosyjska, 

Republika Macedonii Północnej, Królestwo Marokańskie, Królestwo Tajlandii, 

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna czy Republika Indii1439. Na przykład w 

2016 roku Słowak udał się do Genewy, by móc wziąć udział w światowym szczycie 

poświęconym religii, pokojowi i bezpieczeństwu (ang. the Global Summit on Religion, 

Peace and Security)1440, współfinansowanym przez Unię Europejską. Podczas jednego 

ze zorganizowanych tam paneli dyskusyjnych, J. Figel skonstatował, że „większość 

światowej populacji cierpi na deficyt wolności religijnej”, dodając jednocześnie, iż „jeśli 

nie ma wolności wyznania, nie przestrzega się również wszystkich innych praw 

człowieka”1441.  

Chrześcijański demokrata pomógł zainicjować, a następnie pokierować 

przygotowaniem Deklaracji o godności ludzkiej dla wszystkich i wszędzie z Punta del 

Este (ang. Declaration for Human Dignity for eveyone and everywhere), która została 

przyjęta w grudniu 2018 roku z okazji siedemdziesiątej rocznicy ustanowienia 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka1442. W wywiadzie udzielonym dla New Europe, 

Ján Figel powiedział, że godność stanowi podstawową zasadę wszystkich praw 

człowieka, która bardzo dobrze współgra z prawem do wolności religii lub przekonań. 

Podkreślił on również, że Deklaracja z Punta del Este stanowi istotny wkład w 

współzależność, niepodzielność i znaczenie uniwersalnych praw człowieka1443. Warto 

 
1439 Por. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 – November 

2019), dz. cyt., s. 4. 
1440 The Global Summit on Religion, Peace and Security odbył się w dniach 23-25 listopada 2016 roku w 

Palais des Nations.  
1441 Por. Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Discussing Religion, Peace and Security, Press 

Releases, 25 listopada 2016 r., https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/15882/discussing-religion-

peace-and-security_en [dostęp: 9.01.2021 r.]. 
1442 Zob. Punta del Este Declaration on Human Dignity for Everyone Everywhere: Seventy Years after the 

Universal Declaration on Human Rights, Grudzień 2018 r., 

https://classic.iclrs.org/content/blurb/files/Punta%20del%20Este%20Declaration.pdf [dostęp: 2.02.2021 

r.]. 
1443 Por. New Europe, “Dignity is the foundational principle of all human rights” – an interview with Jan 

Figel, neweurope.eu, 16 kwietnia 2019 r., https://www.neweurope.eu/article/dignity-is-the-foundational-

principle-of-all-human-rights-an-interview-with-jan-figel/ [dostęp: 2.02.2021 r.]. 
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wreszcie zaznaczyć, że Słowak podejmował także wysiłki na rzecz wzmocnienia 

współpracy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze FoRB. 

Podczas sprawowania mandatu w latach 2016-2019, Specjalny Wysłannik nawiązał w 

tym zakresie współpracę z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka, Michelle 

Bachelet, ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. FoRB, Ahmedem Shaheedem, jak i jego 

poprzednikiem, Heinerem Bielefeldtem1444.  

Rola specjalnego wysłannika była wspierana na forum unijnym, w szczególności 

przez Parlament Europejski. W związku z tym, słowacki polityk miał okazję kilkakrotnie 

przemawiać w PE, a zwłaszcza w ramach Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji 

Praw Człowieka (ang. the European Parliament's Committee on Foreign Affairs, w 

skrócie AFET; the European Parliament's Subcommittee on Human Rights, w skrócie 

DROI). Dodatkowo, podjął on współpracę z wiceprzewodniczącą PE, Mairead 

McGuinness, odpowiedzialną za wdrażanie w tym czasie art. 17 ust. 3 TFUE, oraz 

Intergrupą Parlamentu Europejskiego ds. FoRB i Tolerancji Religijnej, zainteresowaną 

ochroną i promocją wolności religijnej na świecie1445. Słowak aktywnie wspierał także 

utworzenie w 2016 roku pod patronatem PE Europejskiej Akademii Religii (ang. the 

European Academy of Religion, w skrócie EuARe). Jest to inicjatywa badawcza, która 

oferuje platformę wymiany m.in.: dla uniwersytetów, naukowców, czasopism i 

wydawnictw naukowych, pochodzących z Europy i jej okolicznych regionów. W statucie 

EuARe wskazano natomiast, że jej celem jest m.in. zapewnienie ram wspierających 

badania i współpracę dotyczącą ważnych kwestii religijnych dla środowiska 

akademickiego, jak i ogółu społeczeństwa1446. 

Członkowie Parlamentu Europejskiego, mając na uwadze istotny wkład Jána 

Figela w unijne działania na rzecz FoRB, niejednokrotnie apelowali do Unii Europejskiej 

o wzmocnienie w strukturach unijnych dotychczasowej pozycji specjalnego wysłannika. 

 
1444 Por. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 – November 

2019), dz. cyt., s. 1; New Europe, “Dignity is the foundational principle of all human rights” – an interview 

with Jan Figel, neweurope.eu, 16 kwietnia 2019 r., https://www.neweurope.eu/article/dignity-is-the-

foundational-principle-of-all-human-rights-an-interview-with-jan-figel/ [dostęp: 2.02.2021 r.]. 
1445 Por. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 – November 

2019), dz. cyt., s. 6. 
1446 Por. European Academy of Religion Statute, Statute of the European Academy of Religion, 

europeanacademyofreligion.org, 21 czerwca 2017 r., https://www.europeanacademyofreligion.org/statute 

[dostęp: 2.01.2021 r.]. 
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W sprawozdaniu PE przygotowanym w 2018 roku przez europosła Andrzeja Grzyba1447, 

zaproponowano wprowadzenie wieloletniego mandatu specjalnego wysłannika UE1448 

oraz podjęcie przez niego ściślejszej współpracy z Grupą Roboczą Rady ds. Praw 

Człowieka1449, której działania skoncentrowane są wokół zagadnień ściśle związanych z 

ochroną praw człowieka w polityce zewnętrznej UE1450. Andrzej Grzyb zaapelował także 

o rozszerzenie mandatu specjalnego wysłannika UE ds. FoRB, podkreślając przy tym, że 

Ján Figel rzetelnie wykonuje powierzony mu mandat, pomimo znacznie ograniczonych 

zasobów kadrowych i finansowych1451. Rok wcześniej, Intergrupa ds. FoRB i Tolerancji 

Religijnej sformułowała podobny postulat, nawołując do zwiększenia widoczności 

stanowiska specjalnego wysłannika ds. FoRB tak, aby znalazł się on w centrum polityki 

zewnętrznej UE. W ten sposób specjalny wysłannik stałby się kluczowym podmiotem 

realizującym główne założenia Wytycznych UE w sprawie promowania i ochrony 

wolności religii lub przekonań z 2013 roku1452. W dniu 15 stycznia 2019 roku, za sprawą 

wydanej rezolucji, Parlament Europejski ponownie podjął działania na rzecz odnowienia 

mandatu Jána Figela. Z treści rezolucji w sprawie „Wytycznych UE i mandatu 

Specjalnego Wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE” 

wynika, że Parlament Europejski pozytywnie ocenia dotychczas wykonywaną pracę 

 
1447 Andrzej Grzyb – polski polityk i ekonomista, który do 2019 roku był posłem do Parlamentu 

Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Zob. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23785/ANDRZEJ_GRZYB/history/8 [dostęp: 16.04.2020 r.]. 
1448 Zob. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Sprawozdanie z dnia 10 grudnia 2018 

r. w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub 

przekonań poza UE, A8-0449/2018, pkt 15. 
1449 W skład Grupy wchodzą eksperci z dziedziny praw człowieka z państw członkowskich UE oraz 

przedstawiciele ESDZ i KE. Zadania Grupy COHOM skoncentrowane są wokół zagadnień związanych z 

prawami człowieka w stosunkach zewnętrznych UE. Poza tym, Grupa Robocza zajmuje się koordynacją 

stanowisk państw członkowskich UE w zakresie praw człowieka, które są prezentowane na różnych forach 

międzynarodowych, m.in. Zgromadzenia Ogólnego ONZ czy Rady Praw Człowieka ONZ. COHOM 

monitoruje także realizację na świecie polityki UE w zakresie praw człowieka i demokracji. Zob. European 

Council, Working Party on Human Rights (COHOM), consilium.europa.eu, 

https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/working-party-human-rights/ [dostęp: 

16.04.2020 r.]. 
1450 Zob. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Sprawozdanie z dnia 10 grudnia 2018 

r. w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub 

przekonań poza UE, dz. cyt., pkt 16. 
1451 Por. Europosłowie w obronie wolności religii i przekonań na świecie, andrzejgrzyb.eu, 14 stycznia 

2019 r. https://andrzejgrzyb.eu/ue-na-rzecz-wolnosci-religii-w-obronie-przesladowanych-chrzescijan/ 

[dostęp: 16.04.2020 r.]. 
1452 Zob. Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. wolności religijnej lub przekonań i tolerancji religijnej, 

Annual Report 2017, http://www.religiousfreedom.eu/wp-

content/uploads/2018/09/RS_report_v6_digital.pdf [dostęp: 28.04.2020 r.]. 
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przez Specjalnego Wysłannika, dlatego też postanowił wezwać Radę UE oraz Komisję 

Europejską do odpowiedniego wsparcia jego „mandatu, kompetencji i obowiązków”1453.  

Znamienne jest jednak to, że już w 2017 roku, w odpowiedzi na pytanie europosła 

Ryszarda Legutko, komisarz Neven Mimica zaznaczył, że na obecnym etapie Komisja 

Europejska nie ma w swoich planach rozszerzenia kompetencji specjalnego wysłannika. 

Ponadto Neven Mimica wskazał, że KE nadal zamierza chronić i propagować wolność 

religii lub przekonań na świecie, ale w kontekście prowadzonych przez Unię programów 

pomocowych i dialogu politycznego podejmowanego przez UE z państwami trzecimi1454. 

W rezultacie Unia Europejska nie zdecydowała się na ponowne odnowienie kadencji Jána 

Figela. Tym samym, wraz z wygaśnięciem kadencji Komisji Europejskiej Jean-Claude 

Junckera, stanowisko specjalnego wysłannika przestało istnieć w połowie czerwca 2019 

roku. Mimo to, apele o wzmocnienie pozycji i przywrócenie mandatu specjalnego 

wysłannika UE ds. FoRB były nadal wysuwane nie tylko przez Parlament Europejski, ale 

również przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego1455, jak i niektórych 

przywódców religijnych. Dla przykładu, w wywiadzie udzielonym dla Deutsche Welle 

główny rabin Moskwy i przewodniczący Konferencji Rabinów Europejskich, Pinchas 

Goldschmidt, wypowiedział się negatywnie na temat braku woli ze strony KE do 

odnowienia mandatu Specjalnego Wysłannika na następne lata. Nazwał te działania 

„złym sygnałem” w czasie, w którym ekstremiści coraz częściej atakują Żydów i inne 

mniejszości religijne w wielu regionach świata. Podobne uwagi poczynił metropolita 

Augustinos, przedstawiciel Kościoła Prawosławnego w Europie, podkreślając przy tym, 

jak ważne znaczenie odgrywa to stanowisko unijne w obecnych czasach. Przypomniał on 

m.in. ożywioną debatę, która pojawiła się wokół świątyni Hagia Sophia1456, w związku z 

 
1453 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych UE i 

mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE, dz. cyt., 

pkt. 14 i 15. 
1454 Odpowiedź na zapytanie ws. specjalnego przedstawiciela ds. promocji wolności religii i przekonań 

poza terytorium Unii Europejskiej, rlegutko.pl, https://rlegutko.pl/pl/aktualnosci/odpowiedz-na-zapytanie-

ws-specjalnego-przedstawiciela-ds-promocji-wolnosci-religii-i-przekonan-poza-s-2680/ [dostęp: 

28.04.2020 r.]. 
1455 Andrzej Grzyb wraz z CitizenGo przekazał petycję wspierającą stanowisko PE w sprawie Specjalnego 

Wysłannika, która wzywała do wzmocnienia jego mandatu. Zob. CitizenGo, Petition for an EU Special 

Representative for the promotion of freedom of religion or belief outside the EU, 

https://docs.google.com/document/d/1aB1YVN6g2Y-59tfpbooxPVnbTOjAcAFOgYPwFCw7ooA/edit 

[dostęp: 4.04.2020r.]. 
1456 Świątynia Hagia Sophia jest znana również jako kościół Sancta Sophia w Stambule. 
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zaskakującym dekretem wydanym przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana o 

przekształceniu jej w meczet1457.  

Głos w sprawie zabrała także dyrektor wiedeńskiego Obserwatorium 

Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie, Ellen Fantini, która podkreśliła, że 

specjalny wysłannik odegrał znaczącą rolę w walce z naruszaniem praw człowieka w 

krajach, w których prześladowania religijne są najpoważniejsze1458. Obojętny nie 

pozostał także kardynał Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga i 

przewodniczący COMECE, który stanowczo skonstatował, że w niektórych państwach 

trzecich „ucisk religijny osiągnął poziom ludobójstwa”, dlatego też Unia Europejska 

powinna „kontynuować kampanię na rzecz wolności religijnej ze specjalnym 

wysłannikiem”1459. 

Pomimo zgłaszanych postulatów, Komisja Europejska nie była początkowo 

przychylna do odnowienia mandatu Specjalnego Wysłannika ds. FoRB. Świadczy o tym 

chociażby list z czerwca 2020 roku, skierowany przez Komisję do International Religious 

Freedom Roundtable, ugrupowania zrzeszającego organizacje pozarządowe oraz osoby 

reprezentujące różne religie, które prowadzą działania na rzecz wolności religijnej na 

świecie. W wysłanym liście KE potwierdziła, że zamierza nadal promować wolność 

religijną zgodnie z Wytycznymi z 2013 roku, ale jej naruszenia będą monitorowane w 

państwach trzecich przez unijne delegacje i specjalnego przedstawiciela UE ds. praw 

człowieka, Eamona Gilmore’a. W liście celowo zatem został pominięty specjalny 

wysłannik, którego działania jak do tej pory były skoncentrowane wokół promocji i 

ochrony wolności religijnej na zewnątrz UE1460. Co prawda, Komisja Europejska zdążyła 

już zmienić zdanie na ten temat, dlatego też w dniu 8 lipca 2020 roku 

wiceprzewodniczący KE, Margaritis Schinas ogłosił, że stanowisko specjalnego 

wysłannika ds. FoRB zostanie powołane w nowej kadencji Komisji. Nie podano jednak 

żadnej konkretnej daty, kiedy miałoby to nastąpić ani nazwiska osoby, która miałaby 

 
1457 Por. C. Jean, Leaders condemn end of EU’s Special Envoy for Religious Freedom, jpost.com, 10 

czerwca 2020 r., https://www.jpost.com/international/religious-leaders-condemn-end-of-eus-special-

envoy-for-religious-freedom-634109, [dostęp: 8.01.2021 r.]. 
1458 Por. tamże. 
1459 Por. A. Gagliarducci, Europe and the challenge of religious freedom, catholicnewsagency.com, 17 lipca 

2020 r., https://www.catholicnewsagency.com/column/europe-and-the-challenge-of-religious-freedom-

4200 [dostęp: 4.01.2021 r.]. 
1460 Por. tamże. 
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pełnić tę ważną funkcję1461. W związku z tym, kilka miesięcy później, tj. w dniu 14 

października 2020 roku czterdziestu ośmiu posłów do PE skierowało oficjalny list do 

Ursuli von der Leyen i Margaritisa Schinasa, w którym wezwali ich do jak najszybszego 

odnowienia mandatu specjalnego wysłannika1462. W przekonaniu europosłów 

mianowanie specjalnego wysłannika ze stałym mandatem, wieloletnią kadencją, 

pełnoetatowym personelem i zwiększonym finansowaniem mogłoby świadczyć o tym, że 

UE poważnie podchodzi do tematu ochrony i promocji wolności religijnej w państwach 

trzecich1463. Co więcej, po objęciu przez Niemców prezydencji w Radzie UE, stu 

trzydziestu pięciu niemieckich parlamentarzystów wystąpiło do rządu o wykorzystanie 

tego faktu w celu wywarcia większego nacisku na KE, aby ta przywróciła stanowisko 

specjalnego wysłannika. Do odnowienia tego stanowiska przez Komisję Europejską 

wezwała również Brytyjska Wszechpartyjna Parlamentarna Grupa ds. Międzynarodowej 

Wolności Religii lub Przekonań (ang. The UK All-Party Parliamentary Group for 

International Freedom of Religion or Belief)1464. 

Komisja Europejska dość długo pozostawała obojętna na powyższe apele, co 

stanowiło jasny sygnał dla Europejczyków, że Unia Europejska rezygnuje z czterech lat 

konstruktywnej pracy specjalnego wysłannika na rzecz ochrony i promocji wolności 

religijnej na świecie1465. Decyzję Komisji Europejskiej powinno jednak rozpatrywać się 

w nieco szerszym kontekście międzynarodowym, w którym to nieustannie wzrasta brak 

tolerancji religijnej na świecie, a wolność religijna wymaga coraz większej ochrony ze 

strony społeczności międzynarodowej. Można jedynie domyślać się, że wpływ na brak 

działania KE w sprawie odnowienia mandatu specjalnego wysłannika mogła mieć 

nieprzychylna postawa unijnych środowisk liberalnych, dla których poglądy 

reprezentowane przez Jána Figela były nad wyraz konserwatywne. Wątpliwości wśród 

 
1461 Zob. EU responds to pressure, announces new appointment of Special Envoy for Freedom of Religion 

or Belief, evangelicalfocus.com, 8 lipca 2020 r., https://evangelicalfocus.com/europe/6952/eu-responds-to-

pressure-and-announces-new-special-envoy-for-freedom-of-religion-or-belief-will-be-appointed [dostęp: 

2.01.2021 r.]. 
1462 List ten podpisali m.in. Antonio Tajani, Anna Fotyga czy Ryszard Legutko. 
1463 Por. International Institute for Religious Freedom, EU: 48 MEPs call upon the EU to appoint a Special 

Envoy on FoRB, iirf.eu, 19 października 2020 r., https://www.iirf.eu/news/other-news/eu-48-meps-call-

upon-the-eu-to-appoint-a-special-envoy-on-forb/ [dostęp: 8.01.2021 r.]. 
1464 Por. APPG statement on EU’s Special Envoy on FoRB, appgfreedomofreligionorbelief.org, 18 maja 

2020 r., http://appgfreedomofreligionorbelief.org/appg-statement-on-eus-special-envoy-on-forb/ [dostęp: 

12.12.2020 r.]. 
1465 Por. A. Pecorari, EU FoRB Day – A call for the renewal of the mandate of the Special Envoy on Freedom 

of Religion or Belief outside of the European Union, forbinfull.org, 24 czerwca 2020 r., 

https://forbinfull.org/2020/06/24/eu-forb-day-a-call-for-the-renewal-of-the-mandate-of-the-special-envoy-

on-freedom-of-religion-or-belief-outside-of-the-european-union/ [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
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tych środowisk budziła w szczególności aktywność Słowaka na rzecz prawa do życia od 

momentu poczęcia, czy praw rodziny; otóż chrześcijański demokrata to człowiek o 

konserwatywnych poglądach, który nie bał się być asertywnym w tak drażliwych 

społecznie kwestiach, jak np.: obrona prawa do życia czy postrzeganie małżeństwa jako 

związku osób przeciwnej płci. 

W raporcie wydanym w Brukseli w 2018 roku przez Europejskie Forum 

Parlamentarne ds. Ludności i Rozwoju (w skrócie EPF)1466 wskazano, że Ján Figel 

stanowi część tzw. sieci Agenda Europe, biorąc niejednokrotnie udział w jej 

zorganizowanych szczytach. Zdaniem EPF, wspomniana sieć o „ultrakonserwatywnych” 

poglądach nie tylko była w stanie obsadzić Jána Figela na stanowisko specjalnego 

wysłannika, ale także wpłynęła na ugruntowanie sposobu rozumienia dyskryminacji 

chrześcijan przez Parlament Europejski. Ponadto w treści wspomnianego raportu, 

zatytułowanego jako „Przywracanie naturalnego porządku. Wizja ekstremistów 

religijnych nakłaniająca społeczeństwa europejskie do odrzucenia praw człowieka w 

zakresie seksualności i reprodukcji”1467 podano, że Słowak uczestniczył również w 

spotkaniach Federacji „ONE OF US”, która stanowczo sprzeciwia się m.in. finansowaniu 

przez UE badań nad komórkami macierzystymi człowieka oraz promuje prawo do życia 

człowieka od chwili jego poczęcia1468. Dopełnieniem powyższego miał być fakt 

członkostwa Jána Figela w radzie doradczej Political Network of Values1469, 

amerykańskiej organizacji chroniącej i promującej m.in.: życie ludzkie od momentu 

 
1466 Jest to sieć parlamentarzystów z całej Europy, według której narzędzia antykoncepcyjne stanowią 

podstawowe prawo człowieka umożliwiające kobietom przejęcie kontroli nie tylko nad jej ciałem, ale i 

całym ich życiem. EPF specjalizuje się w polityce SRHR, czyli polityce dot. zdrowia oraz praw seksualnych 

i reprodukcyjnych. Zob. European Parliamentary Forum on Population & Development, lobbyfacts.eu, 

https://lobbyfacts.eu/representative/1a8acf99b40f4f50b3d3b2b0f19ce6d1/european-parliamentary-forum-

on-population-and-development [dostęp: 11.04.2020 r.]. 
1467 Z raportu opublikowanego w 2018 roku przez EPF wynika, że „Agenda Europe” to 

„ultrakonserwatywny ruch prezentujący tradycjonalistyczne podejście do praw reprodukcyjnych i 

seksualnych”. Zdaniem autorki raportu N. Datta’y we wspólnym manifeście dla Agendy Europe 

zatytułowanym jako „Przywracanie naturalnego porządku: Agenda dla Europy” można odnaleźć 

informacje na temat radykalnych poglądów zwolenników ruchu, którzy poprzez swoje działania usiłują 

cofnąć postęp dokonany w dziedzinie praw człowieka. Szerzej na ten temat zob.: Europejskie Forum 

Parlamentarne ds. Ludności i Rozwoju, Restoring the natural order. The religious extremists’ vision to 

mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction, Bruksela 2018 r., 

https://www.epfweb.org/sites/default/files/2021-03/rtno__EN_epf_online_2021.pdf [dostęp: 25.03.2021 

r.]. 
1468 Federacja dla życia i godności człowieka „ONE OF US” zajmuje się m.in.: 1) promowaniem uznania 

godności embrionu na każdym etapie jego rozwoju, 2) promocją badań naukowych, szanujących człowieka 

od momentu jego poczęcia oraz 3) uznaniem i promocją małżeństwa. Organizacja potępia także wszelkie 

zasady eugeniczne. Zob. One of Us, Our vision, oneofus.eu, https://oneofus.eu/about-us/our-vision/ 

[dostęp: 22.04.2020 r]. 
1469 Zob. J. Figel, Curriculum Vitae, ec.europa.eu, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cv-figel_en.pdf 

[dostęp: 16.04.2020 r.]. 
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poczęcia, małżeństwo pomiędzy kobietą i mężczyzną czy wolność religijną1470. 

Niewątpliwie celem tego typu działań podejmowanych przez EPF miało być 

zdyskredytowanie Jána Figela oraz wspieranych przez niego organizacji, które w sposób 

jawny sprzeciwiają się m.in. metodom działania i nadużyciom przemysłu 

aborcyjnego1471.  

Członkostwo Słowaka w organizacjach broniących prawa do życia człowieka od 

momentu poczęcia oraz tradycyjnie pojmowanej instytucji małżeństwa i rodziny było 

niekorzystne w szczególności dla tych środowisk, które zabiegały o to, aby za pomocą 

unijnych instrumentów polityki zewnętrznej chronić i promować przede wszystkim 

prawa osób należących do społeczności LGBTI. Taki „konserwatywny” charakter 

aktywności pierwszego specjalnego wysłannika UE ds. FoRB budził niepokój, w 

szczególności wśród unijnych przedstawicieli środowisk lewicowych, według których 

„tradycyjne” poglądy J. Figela mogłyby mieć negatywny wpływ na politykę w zakresie 

praw osób LGBTI, równości płci czy reprodukcji; polityki coraz częściej i chętniej 

promowanej i finansowanej przez Unię Europejską1472. 

Niezadowolenie środowisk lewicowych z wyboru Jána Figela na specjalnego 

wysłannika znalazło swoje finalne miejsce w sprawie rozpatrywanej przez Emily 

O’Reilly, obecnego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019 roku; otóż 

jedna z posłanek do PE postanowiła złożyć skargę w sprawie roli i mandatu specjalnego 

wysłannika. Zaniepokoiły ją przede wszystkim interakcje Słowaka z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego, które w jej przekonaniu realizowały program przeciwko 

prawom człowieka, na przykład poprzez prowadzenie kampanii przeciwko prawom osób 

należących do społeczności LGBTI, czy prawom do zawarcia związku małżeńskiego 

osób tej samej płci. Europosłanka uznała, iż występowanie i przemawianie przez Jána 

Figela na imprezach organizowanych przez tego typu organizacje może mieć negatywny 

wpływ na decyzje podejmowane w państwach trzecich w zakresie zdrowia, praw 

 
1470 Zob. Political Network for Values, Who we are, politicalnetworkforvalues.org, 

https://politicalnetworkforvalues.org/en/who-we-are/ [dostęp: 16.04.2020 r.]. 
1471 Jak słusznie zauważa polski politolog, Michał Gierycz, Unia Europejska nie posiada kompetencji w 

zakresie prawa aborcyjnego. Nie oznacza to jednak, że nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie. 

Otóż Unia Europejska łączy prawo do aborcji z kwestią praw człowieka poprzez pojęcie praw 

reprodukcyjnych. Dzięki temu może ona finansować z funduszy unijnych działalność proaborcyjną w 

krajach rozwijających się. Dość wspomnieć, że aborcja jest traktowana przez UE jako jedna z 

podstawowych usług zdrowotnych. Por. M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w 

później nowoczesności, dz. cyt., s. 255-256. 
1472 Por. F. Foret, How the European External Action Service deal with religion trough religious freedom, 

dz. cyt., s. 21. 
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seksualnych i reprodukcyjnych lub praw osób LGBTI1473. Inaczej rzecz ujmując, obawy 

skarżącej dotyczyły zwłaszcza etyki zawodowej specjalnego wysłannika, który, 

realizując swój mandat, powinien promować przede wszystkim „otwarte” pojęcie 

wolności religijnej oraz szanować zarówno prawa osób wierzących, jak i niewierzących. 

Zdaniem zaś Jána Figela, dystansowanie się przez niego od tego typu organizacji nie było 

potrzebne, ponieważ interakcje, które z nimi prowadził, miały miejsce wyłącznie w 

zakresie promocji wolności religijnej, a nie w kwestiach szeroko związanych z prawami 

człowieka. W jego przekonaniu, prowadził on działania w zgodzie z zasadą bezstronności 

i przejrzystości1474.  

Pomimo przedstawionego przez Jána Figela wyjaśnienia, Europejski Rzecznik 

Praw Obywatelskich zdecydował się wszcząć postępowanie w sprawie sposobu 

monitorowania przez Komisję Europejską roli i mandatu specjalnego wysłannika ds. 

FoRB1475. W wydanej w sprawie 1553/2019/NH decyzji Emily O’Reilly uznała, że 

należało poświęcić więcej uwagi ryzyku, jakie niesie ze sobą zajmowanie tak wrażliwego 

stanowiska ze względu choćby na potencjalne konflikty, które mogłyby wystąpić 

pomiędzy wolnością religijną a innymi podstawowymi prawami i wolnościami 

człowieka. Ponadto ERPO zaproponowała Komisji Europejskiej, aby wyjaśniła 

szczegółowo zakres, w jakim przyszli specjalni wysłannicy będą mieli mandat do 

wypowiadania się w imieniu KE. Co ważniejsze, Emily O’Reilly uznała, że nie było 

przeciwskazań co do tego, aby interakcje specjalnego wysłannika ze wspomnianymi 

organizacjami nie mogły wchodzić w zakres dialogu określonego jego mandatem. 

Podkreśliła jednak, że Ján Figel jest zobowiązany do przestrzegania zasad i obowiązków 

 
1473 Zob. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Decision in case 1553/2019/NH on the role of the EU’s 

Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside of the EU, 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/130887 [dostęp: 8.01.2021 r.]. 
1474 Przed złożeniem skargi do ERPO, posłanka do PE wyraziła swoje zaniepokojenie w listach 

skierowanych bezpośrednio do Specjalnego Wysłannika, w których to zwróciła się do niego z prośbą o 

zdystansowanie się do organizacji reprezentujących wg niej „ultrakonserwatywne” poglądy 

chrześcijańskie. Co ciekawe, Skarżąca zwróciła się także do Komisji Europejskiej o udostępnienie 

wszystkich dokumentów związanych z kontaktami, jakie Specjalny Wysłannik posiadał z różnymi 

organizacjami i osobami podczas sprawowania mandatu udzielonego mu przez KE. Skarżąca, będąc 

niezadowolona z odpowiedzi, które otrzymała od J. Figela i KE postanowiła zwrócić się do ERPO w 

sierpniu 2019 roku. Zob. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Decision in case 1553/2019/NH on 

the role of the EU’s Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside of the EU, 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/130887 [dostęp: 8.01.2021 r.]. 
1475 ERPO może prowadzić jedynie dochodzenie w sprawie instytucji UE, a nie pojedynczych osób 

zatrudnianych w danej instytucji unijnej. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie wszczął dochodzenie 

wobec Komisji Europejskiej, która była odpowiedzialna za monitorowanie działań podejmowanych przez 

Specjalnego Wysłannika.  

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/130887
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określonych w regulaminie pracowniczym UE1476, a zwłaszcza w art. 12 tego regulaminu, 

w którym wskazano, że „Urzędnik powstrzymuje się od jakichkolwiek działań lub 

zachowań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego stanowisko”1477. Oznacza to, że 

specjalny wysłannik powinien unikać kontaktu z tymi organizacjami, które nie tylko nie 

przestrzegają wartości UE, ale również reprezentują poglądy sprzeczne ze standardami 

praw człowieka popieranymi przez Unię Europejską.   

Brak przeprowadzenia przez KE oceny skuteczności i wartości dodanej pracy 

specjalnego wysłannika ds. FoRB było powodem zaniepokojenia Elisabeth O’Casey z 

Humanists International, która postanowiła w dniu 3 sierpnia 2020 roku napisać w tej 

sprawie list do przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen. Zdaniem przedstawicielki 

Humanists International utworzenie odrębnego mandatu specjalnego wysłannika w celu 

ochrony tylko wolności religii lub przekonań „niesie za sobą ryzyko niepotrzebnego 

oddzielenia tego prawa od innych”. W jej przekonaniu, takie działania są niezgodne z 

treścią Deklaracji wiedeńskiej z 1993 roku, wskazującej, że „wszystkie prawa człowieka 

są uniwersalne, niepodzielne, współzależnie i wzajemnie powiązane. Społeczność 

międzynarodowa musi traktować prawa człowieka na całym świecie w sposób uczciwy i 

równy, na tych samych zasadach z takim samym naciskiem”1478. W związku  z tym 

Elisabeth O’Casey w imieniu organizacji Humanists International, zwróciła się do 

przewodniczącej KE o wyznaczenie nowego kandydata na stanowisko specjalnego 

wysłannika, który miałby pomóc wykazać się większym doświadczeniem w promowaniu 

wszystkich praw człowieka i wartości europejskich1479. Nietrudno domyślić się, że 

przedstawicielce tejże organizacji mogło zależeć na objęciu stanowiska specjalnego 

wysłannika przez taką osobę, której w szczególności będzie zależało na promocji 

wartości humanistycznych, praw osób niereligijnych, czy równości osób LGBTI1480. 

 
1476 Zob. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Decision in case 1553/2019/NH on the role of the EU’s 

Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside of the EU, 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/130887 [dostęp: 8.01.2021 r.]. 
1477 Zob. art. 12 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE L 56 z dnia 4 

marca 1968 roku, s. 18. 
1478 Zob. §5 Deklaracji wiedeńskiej przyjętej na Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w dniu 

25 czerwca 1993 r., https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx [dostęp: 12.12.2020 

r.]. 
1479 Por. Humanists International, Letter on Renewal of EU FoRB Envoy, humanists.international, 3 sierpnia 

2020 r., https://humanists.international/wp-content/uploads/2020/09/Letter-on-Renewal-of-EU-FoRB-

Envoy_Humanists-International.pdf [dostęp: 12.12.2020 r.]. 
1480 Humanists International to międzynarodowa organizacja pozarządowa współpracująca m.in. z Komisją 

Europejską, Parlamentem Europejskim czy Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Swoje 

działania koncentruje w szczególności wokół ochrony: wolności słowa, wolności wyznania lub przekonań, 
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Zarzuty przedstawione w stosunku do specjalnego wysłannika, czy to przez 

posłankę do PE, czy przedstawicielkę Humanists International wydają się być 

bezpodstawne. Ján Figel, podczas sprawowanego mandatu specjalnego wysłannika, 

niejednokrotnie podejmował działania na rzecz niepodzielności praw człowieka, które 

starał się promować za pomocą osobistej dyplomacji, perswazji czy negocjacji1481. 

Ponadto wszelkie działania, misje i oficjalne przemówienia przygotowywał we 

współpracy z kilkoma departamentami Komisji Europejskiej i Europejską Służbą Działań 

Zewnętrznych. W dodatku, każdorazowo po odbyciu oficjalnej wizyty zagranicznej 

specjalny wysłannik sporządzał odpowiednie sprawozdanie, które podlegało ocenie 

zarówno przez Komisję Europejską, jak i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.  

Wbrew niektórym negatywnym opiniom, powołanie specjalnego wysłannika UE 

ds. FoRB w 2016 roku należy uznać za kamień węgielny zwieńczający wieloletnie 

wysiłki instytucji unijnych na rzecz tego, w jaki sposób Unia Europejska może 

skuteczniej niż dotychczas chronić i promować wolność religijną w unijnej polityce 

zewnętrznej1482. Co więcej, od 2016 roku zainteresowanie państw członkowskich UE 

agendą FoRB zdecydowanie wzrosło, co przełożyło się na wzrost ich zaangażowania 

politycznego w tym obszarze. O sukcesie Jána Figela w wypromowaniu funkcji 

specjalnego wysłannika UE ds. FoRB może świadczyć także fakt, iż w niektórych 

państwach członkowskich UE zostały utworzone podobne stanowiska1483: na przykład w 

styczniu 2018 roku duński rząd powołał Biuro Specjalnego Przedstawiciela ds. Wolności 

Religii lub Przekonań, które umiejscowiono w strukturze Ministerstwa Spraw 

Zewnętrznych. Na to stanowisko został powołany Franz Michael Skjold Melbin1484. W 

lipcu 2018 roku brytyjski rząd wyznaczył zaś lorda Tariqa Ahmada z Wimbledonu na 

 
praw kobiet, równości osób LGBTI i praw dziecka. Zob. Humanist International, What is Humanists 

International?, humanist.international, https://humanists.international/about/ [dostęp: 12.12.2020 r.]. 
1481 Por. A. Melloni, The importance of Religious Freedom for Europe, europeanpost.co, 12 kwietnia 2020 

r., http://europeanpost.co/the-importance-of-religious-freedom-for-europe/ [dostęp: 12.12.2020 r.]. 
1482 Zob. A. Shepherd, The Special Envoy Mandate: The Litmus Test for EU Policy ani on Freedom of 

Religion or Belief, Freedom of Religion or Belief in full – A blog by CSW, forbinfull.org, 5 września 2018 

r., https://forbinfull.org/2018/09/05/the-special-envoy-mandate-the-litmus-test-for-eu-policy-on-freedom-

of-religion-or-belief/ [dostęp: 1.04.2020 r.]. 
1483 Zob. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 – November 

2019), dz. cyt., s. 5. 
1484 Duńska inicjatywa rządu wynika z potrzeby podkreślenia i priorytetowego potraktowania promocji i 

ochrony wolności religijnej na równi z innymi podstawowymi prawami człowieka. Więcej na ten temat 

zob.: Ministry of Foreign Affairs on Denmark, Office of the Special Representative for Freedom of Religion 

or Belief, um.dk, https://um.dk/en/foreign-policy/office-of-the-special-representative-for-freedom-of-

religions-or-belief/ [dostęp: 1.04.2020 r.]. 
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Specjalnego Wysłannika Prezesa Rady Ministrów ds. Wolności Religii lub 

Przekonań1485. Parlament Europejski, dostrzegając zmieniające się podejście państw 

członkowskich UE w tym obszarze, w rezolucji wydanej w 2019 roku zachęcał do 

zainicjowania współpracy pomiędzy specjalnym wysłannikiem UE ds. FoRB a 

krajowymi urzędnikami zajmującymi się ochroną i promocją wolności religijnej na 

świecie. W przekonaniu Parlamentu Europejskiego, taka współpraca mogłaby sprzyjać 

nie tylko wypracowaniu, ale również utrzymaniu w przyszłości spójnego podejścia w 

kwestii ochrony wolności religijnej w sytuacji, gdy dochodzi do jej poważnych naruszeń 

poza granicami UE1486. 

Jak słusznie zauważyła Amy Shepherd, wyraźna aktywność Jána Figela na 

międzynarodowej scenie politycznej oraz jego osobista wytrwałość w dążeniu do 

permanentnego podnoszenia znaczenia promocji i ochrony wolności religijnej na 

zewnątrz UE przyczyniła się do zwiększania widoczności zaangażowania Unii 

Europejskiej w realizację tego jakże fundamentalnego prawa człowieka1487. Mimo 

ciągłego pojawiania się w obszarze wolności religii lub przekonań kolejnych wyzwań 

wymagających politycznego działania na zewnątrz UE, w nowym Planie Działania na 

lata 2020-20241488 Unia Europejska w żaden sposób nie odniosła się explicite do 

działalności specjalnego wysłannika, dając tym samym do zrozumienia, że owe 

stanowisko nie stanowi dla niej istotnego narzędzia w walce z poważnymi zjawiskami 

naruszeń wolności religijnej na świecie. 

 
1485 Mianowanie lorda Tariqa Ahmada na specjalnego wysłannika miało na celu ukazanie zaangażowania 

Wielkiej Brytanii na rzecz wolności religijnej zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. Chciano 

to uczynić m.in. poprzez promowanie szacunku między religiami oraz dialogu międzyreligijnego na arenie 

międzynarodowej. T. Ahmad z zadowoleniem przyjął nominację na stanowisko specjalnego wysłannika, 

gdyż jak zaznaczył: „W zbyt wielu częściach świata mniejszości religijne są prześladowane, 

dyskryminowane i traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Jako człowiek wiary czuję to bardzo ostro”. 

(ang. “In too many parts of the world, religious minorities are persecuted, discriminated against and treated 

as second class citizens. As a man of faith, I feel this very keenly”). Zob. Lord Ahmad appointed as PM’s 

Special Envoy to promote religious freedom, Press release, 4 lipca 2018 r., 

https://www.gov.uk/government/news/lord-ahmad-appointed-as-pms-special-envoy-to-promote-religious-

freedom [dostęp: 6.04.2020 r.]. 
1486 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych i mandatu 

specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE, dz. cyt., pkt 18. 
1487 Por. A. Shepherd, The Special Envoy Mandate: The Litmus Test for EU Policy ani on Freedom of 

Religion or Belief, Freedom of Religion or Belief in full – A blog by CSW, forbinfull.org, 5 września 2018 

r., https://forbinfull.org/2018/09/05/the-special-envoy-mandate-the-litmus-test-for-eu-policy-on-freedom-

of-religion-or-belief/ [dostęp: 1.04.2020 r.]. 
1488 Zob. Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, Annex To The Joint Communication To The European Parliament And The Council EU 

Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, Bruksela 25 marca 2020 r. 
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W sytuacji, gdy przez ostatnie kilka miesięcy spekulowało się i prowadziło 

ożywione dyskusje na temat tego, czy UE zdecyduje się na ponowne odnowienie mandatu 

specjalnego wysłannika ds. FoRB, w wielu miejscach na świecie dochodziło do naruszeń 

wolności religijnej wobec grup mniejszościowych. Jak słusznie zauważa Peter van Dalen, 

pandemia Covid-19 jeszcze bardziej nasiliła to zjawisko1489. Potwierdza to również 

organizacja Open Doors, podając, że w Indiach chrześcijanie są często bojkotowani 

społecznie, a wielu z nich musi walczy nawet o dostęp do pomocy żywnościowej1490. 

Ograniczenia społeczne spowodowane pandemią koronawirusa jeszcze bardziej 

zaostrzyły w Indiach i tak trudną już sytuację muzułmanów i chrześcijańskich dalitów. 

Co więcej, to właśnie mniejszości religijne przebywające w tym kraju, zostały oskarżone 

o rozprzestrzenianie się wirusa, stając się w rezultacie celem kolejnych ataków1491.  

Niespodziewany zwrot w podejściu Komisji Europejskiej do odnowienia 

stanowiska specjalnego wysłannika UE nastąpił w dniu 5 maja 2021 roku, kiedy na to 

stanowisko został mianowany Christos Stylianides1492. Na swoim twitterze Margaritis 

Schinas, wiceprzewodniczący KE, odniósł się do tego wydarzenia następującymi 

słowami: „Wolność religii lub przekonań jest atakowana w wielu częściach świata. 

Nominacja Stylianidesa […] pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, aby chronić prawa 

wszystkich wyznań i przekonań”1493. Z zadowoleniem na nominację Christosa 

Stylianidesa na specjalnego wysłannika UE ds. promocji wolności religii lub przekonań 

na zewnątrz UE odniosła się także COMECE. Kardynał Jean-Claude Hollerich, w 

imieniu wszystkich członków COMECE powiedział, że „z niecierpliwością czekamy na 

bliską współpracę w promowaniu podstawowego prawa do wolności religijnej na całym 

świecie”1494. 

 
1489 Por. P. van Dalen, Seven years of freedom of religion or belief at the EU, but what future?, 

neweurope.eu, 23 czerwca 2020 r., https://www.neweurope.eu/article/seven-years-of-freedom-of-religion-

or-belief-at-the-eu-but-what-future/ [dostęp: 1.12.2020 r.]. 
1490 Por. Open Doors, Why are Indian Christians last in line for aid?, opendoorsuk.org, 26 czerwca 2020 

r., https://www.opendoorsuk.org/news/latest-news/last-in-line-india/ [dostęp: 1.12.2020 r.]. 
1491 Por. C. Arockiasamy, Covid-19 adds yet another strain to the dire situation of religious minorities in 

India, Institute of Development Studies, ids.ac.uk, 21 maja 2020 r., https://www.ids.ac.uk/opinions/covid-

19-adds-yet-another-strain-to-the-dire-situation-of-religious-minorities-in-india/ [dostęp: 3.01.2021 r.]. 
1492 Christos Stylianides to polityk pochodzący z Cypru. Posiada doświadczenie pracy w instytucjach 

unijnych. W 2014 roku był posłem do Parlamentu Europejskiego. Z kolei w latach 2014-2019 był 

komisarzem ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.  
1493 Zob. https://twitter.com/stylianideseu [dostęp: 12.05.2021 r.]. 
1494 Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, New EU Special Envoy on Freedom of Religion. EU 

Bishops: “looking forward to work together”, Press Release, 5 maja 2021 r., http://www.comece.eu/new-

eu-special-envoy-on-freedom-of-religion-eu-bishops-looking-forward-to-work-together [dostęp: 

12.05.2021 r.]. 
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5.5. Działalność Parlamentu Europejskiego w zakresie FoRB 

Parlament Europejski jest postrzegany za jedną z tych instytucji unijnych, którą 

śmiało można uznać za orędownika ochrony i promocji wolności religii lub przekonań na 

zewnątrz UE. W literaturze przedmiotu nierzadko podkreśla się, że w zainicjowanie 

aktywności Unii Europejskiej w obszarze FoRB był zaangażowany zwłaszcza Parlament 

Europejski, w którym grupa podobnie myślących posłów zaczęła zastanawiać się nad 

możliwością włączenia zagadnień związanych z wolnością religii lub przekonań do 

polityki zewnętrznej UE1495. Od 2009 roku, czyli jeszcze przed opublikowaniem przez 

UE Wytycznych w sprawie FoRB, Parlament Europejski podejmował aktywne działania 

w obszarze ochrony i promocji wolności religijnej na świecie, m.in.: organizując wraz z 

Europejską Służbą Działań Zewnętrznych spotkania i wydarzenia poświęcone tym 

zagadnieniom1496. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, żę chęć zaangażowania w sprawy 

dotyczące FoRB wyrażają również członkowie działającej w PE Europejskiej Platformy 

na rzecz Sekularyzmu, aczkolwiek odbywa się to w dość specyficzny dla niej sposób. 

Otóż w 2011 roku podczas Światowego Kongresu Humanistycznego, przewodnicząca 

Platformy na rzecz Sekularyzmu, Sophie in’t Veld, skonstatowała, że wolność religijna 

jest jedną z kluczowych wolności każdego człowieka, dodając jednocześnie, że w 

polityce zewnętrznej UE najczęściej chodzi o ochronę mniejszości religijnych przed 

prześladowaniami, a nie o promocję wartości humanistycznych i świeckich. W związku 

z tym, wystąpiła ona z propozycją, aby Unia Europejska skupiła swoją uwagę w 

większym stopniu na propagowaniu świeckiej demokracji, która w jej przekonaniu 

stanowi najlepszą gwarancję wolności religijnej w państwach trzecich1497. 

Członkowie Parlamentu Europejskiego nie reprezentują jednolitego podejścia do 

ochrony i promocji wolności religijnej na zewnątrz UE. Niektórzy eurodeputowani nie 

widzą potrzeby podejmowania osobnej aktywności na rzecz FoRB, uznając, iż aktywność 

zewnętrzną UE można prowadzić na rzecz wszystkich praw człowieka i wolności, bez 

stosowania niepotrzebnych podziałów pomiędzy nimi. W Parlamencie Europejskim 

znajduje się również grupa eurodeputowanych, których zainteresowania w dużym stopniu 

skoncentrowane są wokół ochrony prześladowanych na świecie chrześcijan, traktując 

 
1495 Por. P. Annicchino, Freedom of religion or belief in the foreign policy of the European Union. Much 

ado about nothing? [in:] M.A. Glendon, R. Alvira (eds.) Religion and Civil Society: The Changing Faces 

of Religion and Secularity, New York: Georg Olms 2014, vol. 5, s. 121. 
1496 Por. Parlament Europejski, Religion and the EU’s external policies. Increasing engagement, Unia 

Europejska 2020, s. 4-5. 
1497 Wypowiedź Sophie in’t Veld dostępna na stronie internetowej National Secular Society, 

https://www.secularism.org.uk/sophieintveld.html [dostęp: 21.04.2020 r.]. 
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chrześcijaństwo jako jedno z najważniejszych fundamentów europejskiego 

dziedzictwa1498. 

Parlament Europejski, odgrywając wiodącą rolę w zakresie promocji i ochrony 

praw człowieka, stara się w sposób aktywny i systematyczny reagować na bieżące 

przypadki pogwałcenia praw i wolności człowieka na świecie. Należy przy tym wyraźnie 

podkreślić, że FoRB nie jest dla PE najważniejszym obszarem praw człowieka, jak 

próbowano to niekiedy przedstawić. Niemniej jednak, wolność religijna wymaga 

szczególnej uwagi, ponieważ stanowi solidną podstawę do budowania pokojowych i 

pluralistycznych społeczeństw w różnych regionach świata. W związku z tym, Parlament 

Europejski wielokrotnie zwracał uwagę na liczne naruszenia wolności religijnej 

dokonywane na terenie Bliskiego Wschodu czy Afryki1499. Za pośrednictwem rezolucji 

wzywał on do poszanowania różnorodności i tolerancji religijnej w państwach trzecich 

oraz zachęcał władze państwowe do powstrzymywania się od podsycania wewnętrznych 

napięć pomiędzy koegzystującymi ze sobą wspólnotami religijnymi. Dość wspomnieć, 

że rezolucje choć nie mają waloru prawnego, to za ich pośrednictwem Parlament 

Europejski może wywierać presję polityczną na państwach trzecich, a także określać swój 

kierunek myślenia o ochronie i promocji wolności religijnej na świecie. Stąd też w 

rezolucjach Parlament Europejski formułuje zwykle apele o poszanowanie wolności 

religijnej na świecie oraz potępia akty przemocy stosowane wobec wspólnot religijnych, 

zwłaszcza te skierowane wobec chrześcijan. Apele PE formułowane w rezolucjach 

pojawiają się także – aczkolwiek znacznie rzadziej – w kontekście potępienia wszelkich 

prób niszczenia lub bezprawnego zamykania kościołów, synagog, meczetów lub innych 

miejsc kultu1500. Jak trafnie zauważa ks. Piotr Mazurkiewicz, potępienie w państwach 

trzecich czynów prowadzących do poważnych naruszeń wolności religijnej znajduje 

znacznie więcej miejsca w rezolucjach PE, znacznie mniej w konkluzjach z posiedzeń 

RUE, a najmniej w treści wystąpień Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i 

 
1498 Więcej na ten temat zob.: C. de Jong, The contribution of the European Parliament to the Protection 

of Freedom of Religion or Belief through the External Relations of the European Union [in:] M. Evans, P. 

Petkoff, J. Rivers, The Changing Nature of Religious Rights under International Law, Oxford 2015. 
1499 Zob. m.in.: Rezolucja PE z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie poważnych wydarzeń zagrażających 

istnieniu wspólnot chrześcijańskich oraz innych wspólnot religijnych, P6_TA(2007)0542; Rezolucja 

Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wolności wyznania w Pakistanie, 

P7_TA(2010)0194; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie Iraku: kary 

śmierci (w szczególności sprawa Tarika Aziza) i ataków na wspólnoty chrześcijańskie, P7_TA(2010)0448; 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie masowych aktów okrucieństw w Jos 

w Nigerii, P7_TA(2010)0157. 
1500 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie polityki zagranicznej 

UE w świecie różnic kulturowych i religijnych, P7_TA(2014)0456, pkt 16. 
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Polityki Bezpieczeństwa1501. Zważywszy na to, można powiedzieć, że aktywność 

Parlamentu Europejskiego w obszarze ochrony i promocji wolności religijnej na świecie 

jest dość widoczna.  

Mając na uwadze powyższe, należy zasygnalizować, że Parlament Europejski nie 

pozostał obojętny choćby wobec trudnej sytuacji Rohindżów, muzułmańskiej 

mniejszości etnicznej przebywającej na terenie Mjanmy/Birmy. Mniejszość ta 

permanentnie doświadcza prześladowań religijnych, które przybierają postać inter alia: 

tortur, pozasądowych zabójstw, gwałtów czy ograniczeń praktyk religijnych1502. W 

związku z tym, w dniu 15 grudnia 2016 roku Parlament wydał rezolucję, w której wezwał 

przedstawicieli rządu Mjanmy/Birmy do jednoznacznego potępienia wszelkich aktów 

prowadzących do podżegania do nienawiści na tle religijnym. Dodatkowo zaapelował do 

władz państwowych o stanie na straży prawa do wolności religii lub przekonań, które w 

tym kraju jest nieustanne naruszane1503. Z kolei sześć lat wcześniej, tj. w 2010 roku, PE 

wydał rezolucję, która stanowiła jego reakcję na starcia o podłożu religijno-etnicznym w 

nigeryjskiej miejscowości Jos i jej okolicach, w wyniku których śmierć poniosły setki 

osób1504. W wydanym dokumencie Parlament Europejski zaapelował do obu stron 

konfliktu religijnego o poszukiwanie pokojowych środków rozwiązywania zaistniałego 

sporu, wzywając jednocześnie UE do kontynuowania dialogu politycznego z Nigerią oraz 

pilnego zajęcia się kwestią wolności religii lub przekonań w tym kraju1505. W tym samym 

roku Parlament Europejski przyjął jeszcze inną rezolucję; tym razem dotyczyła ona 

sytuacji panującej w Iraku. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Parlamentu były 

wtedy ataki na wspólnoty chrześcijańskie dokonywane przez islamskich bojówkarzy, 

które to stanowczo potępił. Podobnie jak w poprzednich rezolucjach, Parlament oficjalnie 

wezwał rząd iracki do podjęcia zwiększonych wysiłków na rzecz ochrony mniejszości 

chrześcijańskich, jak i innych zagrożonych mniejszości1506. 

 
1501 Por. P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 34. 
1502 Por. Pew Research Center, A closer look at how religious restrictions have risen around the world, 

pewforum.org, 15 lipca 2019 r., https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-

restrictions-have-risen-around-the-world/ [dostęp: 8.04.2020 r.]. 
1503 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji mniejszości 

Rohindża w Mjanmie/Birmie (2016/3027(RSP)), P8_TA(2016)0506, pkt 11. 
1504 Jos leży na styku północy Nigerii, zamieszkiwanej przez muzułmanów i południa kraju, 

zamieszkiwanego przez chrześcijan. Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w 

sprawie masowych aktów okrucieństw w Jos w Nigerii, dz. cyt., lit. a. 
1505 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie masowych aktów 

okrucieństw w Jos w Nigerii, dz. cyt., pkt. 8. 
1506 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie Iraku: kary śmierci 

(w szczególności sprawa Tarika Aziza) i ataków na wspólnoty chrześcijańskie, dz. cyt., pkt 6, 7. 
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 Powyższe przykłady rezolucji ukazują, że Parlament Europejski szczególną 

uwagę poświęca kwestiom związanym z rażącym naruszeniem praw człowieka, a 

zwłaszcza wolności religii lub przekonań, do których dochodzi w niektórych państwach 

trzecich. Zawarte w nich wnioski polityczne mogą okazać się pomocne w procesie 

kształtowania unijnej polityki zewnętrznej UE w dziedzinie praw człowieka. Warto 

jednak pamiętać, że aktywność Parlamentu Europejskiego w obszarze FoRB nie 

ogranicza się jedynie do wydawania rezolucji. W świetle brzmienia art. 36 TUE, Wysoki 

Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa został zobowiązany do 

zasięgania opinii PE w kwestiach dotyczących najważniejszych aspektów WPZiB oraz 

podstawowych decyzji związanych z tą polityką1507. 

Parlament Europejski może także zadawać pytania i formułować zalecenia dla 

RUE lub Wysokiego Przedstawiciela UE ds. ZiPB w zakresie różnorodnych aspektów 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Na ten krok zdecydował się m.in. w 

2013 roku, wydając zalecenia dla Rady UE w sprawie projektu Wytycznych UE 

dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań1508. Oprócz tego PE 

posiada prawo do bycia informowanym na wszystkich etapach procedury zawierania 

umów międzynarodowych. Uzyskał on także prawo veta wobec umów 

międzynarodowych, których jedną ze stron jest Unia Europejska. Zgodnie z  brzmieniem 

art. 218 ust. 6 TFUE Rada UE „przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy: a) po 

uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego” lub po konsultacji z nim (…)1509.  

Z raportu przygotowanego przez Jána Figela w 2019 roku wynika, że PE 

wielokrotnie umożliwiał mu wygłoszenie przemówień na temat stanu wolności religijnej 

na świecie w Komisji ds. Spraw Zagranicznych lub Podkomisji Praw Człowieka1510. 

Niemniej jednak, w literaturze przedmiotu wskazuje się, że rola Parlamentu 

Europejskiego w działaniach zewnętrznych UE, choć niezwykle znacząca dla FoRB, 

 
1507 W świetle art. 36 TUE „Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

regularnie konsultuje się z Parlamentem Europejskim w zakresie głównych aspektów i podstawowych opcji 

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oraz 

informuje Parlament Europejski o rozwoju tych polityk. Czuwa on nad tym, aby poglądy Parlamentu 

Europejskiego zostały należycie uwzględnione. (…)”. Zob. art. 36 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 38. 
1508 Zob. Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie projektu 

wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań (2013/2082(INI)),dz. 

cyt. 
1509 Zob. art. 218 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 147. 
1510 Por. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 - November 

2019), dz. cyt., s. 6. 
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nadal pozostaje niewielka w porównaniu z jego rolą odgrywaną w politykach 

wewnętrznych UE1511. Mimo to, warto podkreślić, że w 2012 roku wewnątrz Parlamentu 

Europejskiego została utworzona Intergrupa ds. Wolności Religii lub Przekonań i 

Tolerancji Religijnej (ang. European Parliament Intergroup of Freedom of Religion or 

Belief and Religious Tolerance, w skrócie FoRB&RT)1512, do której zadań należy 

monitorowanie i zapobieganie naruszeniom wolności religii lub przekonań na świecie1513. 

Intergrupa FoRB&RT zrzesza posłów do PE o podobnych poglądach, którzy poprzez 

podejmowane przez siebie działania dążą do tego, aby Unia Europejska wzmocniła 

ochronę i promocję wolności religii lub przekonań w swojej polityce zewnętrznej. W 

ramach podejmowanych przez Intergrupę działań są organizowane inter alia wysłuchania 

parlamentarne oraz dwustronne spotkania, w których uczestniczą eurodeputowani oraz 

przedstawiciele innych instytucji unijnych. Intergrupa starała się utrzymywać także 

bliskie kontakty ze specjalnym wysłannikiem UE ds. FoRB, organizując z nim od czasu 

do czasu spotkania na tematy ściśle związane z ochroną i promocją wolności religijnej na 

świecie1514. Co więcej, Parlament Europejski za pośrednictwem Intergrupy monitoruje 

postępy UE w zakresie działań podejmowanych przez nią w dziedzinie praw człowieka, 

zwłaszcza tych dotyczących ochrony i promocji wolności religijnej na zewnątrz UE. 

Intergrupa ds. Wolności Religii lub Przekonań i Tolerancji Religijnej corocznie 

publikuje raporty na temat działań zewnętrznych, jakie podejmuje UE w zakresie ochrony 

i promocji wolności religii lub przekonań na świecie. Raporty Intergrupy przypominają 

w strukturze i treści raporty publikowane przez amerykańską Komisję ds. 

Międzynarodowej Wolności Religijnej (ang. the United States Commission on 

International Religious Freedom w skrócie USCIRF). Warto tutaj jednak 

 
1511 Więcej na ten temat zob.: S. Velluti, The promotion and Integration of Human Rights in EU External 

Trade Relations, “Utrecht Journal of International and European Law” 2016, vol. 32, iss. 83, s. 41-68. 
1512 Por. F. Foret, Religion and Politics in the European Union. The Secular Conopy, dz. cyt., s. 50. 
1513 Intergrupy są tworzone w celu: 1) prowadzenia nieformalnej wymiany poglądów 

europarlamentarzystów na określone tematy oraz 2) promowania kontaktów pomiędzy 

europarlamentarzystami a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Co ważne, Intergrupy nie są 

zaliczane do organów Parlamentu Europejskiego. 

W obecnej kadencji PE, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku Konferencja Przewodniczących 

zatwierdziła nową listę intergrup, wśród których znalazła się Intergrupa ds. Wolności Religii lub Przekonań 

i Tolerancji Religijnej. Zob. The intergroups of the European Parliament, europarl.europa.eu, 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/intergroups 

[dostęp: 9.04.2020 r.]; Rules of Procedure of the European Parliament, Rule 35: Intergroups, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-035_EN.html [dostęp: 

9.04.2020 r.]. 
1514 Por. Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. wolności religii lub przekonań i tolerancji religijnej, 

Annual Report 2017, dz. cyt., s. 12. 
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zasygnalizować, że członkowie Intergrupy nie mają możliwości przeprowadzenia w tym 

obszarze tak dokładnych analiz, jakie posiada USCIRF; dlatego też w raportach 

ograniczają się jedynie do prezentowania konkretnych kwestii związanych z 

naruszeniami wolności religijnej w państwach trzecich, które w ich przekonaniu są 

szczególnie niepokojące1515. Niemniej jednak, jakiś czas temu Intergrupa FoRB&RT 

podjęła próbę opracowania bardziej transparentnej metodologii badań, wprowadzając do 

niej taką skalę, która umożliwiłaby porównanie stanu wolności religii lub przekonań w 

poszczególnych krajach trzecich. Miało to przyczynić się do tego, że prezentowane 

raporty przez Intergrupę będą bardziej przejrzyste i precyzyjne1516. Nadto Intergrupa w 

opracowywanych raportach formułuje zalecenia dla instytucji unijnych w celu zachęcenia 

ich do podjęcia bardziej skutecznych i widocznych działań na rzecz ochrony i promocji 

wolności religijnej w poszczególnych państwach trzecich1517.  

Raporty przygotowywane przez Intergrupę okazały się być pomocne w 

działaniach dyplomatycznych podejmowanych przez specjalnego wysłannika UE ds. 

FoRB w państwach trzecich, które mają problem z przestrzeganiem międzynarodowych 

norm prawnych dotyczących wolności religii lub przekonań1518. Peter von Dalen, podczas 

prezentowania pierwszego raportu na temat stanu wolności religii lub przekonań na 

świecie wyraźnie zakomunikował, że „rzucimy [jako członkowie Intergrupy – przyp. 

Autorka] więcej światła na łamanie tego podstawowego prawa i będziemy bronić wielu 

milionów ludzi, którzy są prześladowani, dyskryminowani, a nawet zabijani z powodu 

swojej religii lub przekonań”1519.  

 
1515 Na przykład pierwszy i drugi raport przygotowany przez Intergrupę dotyczył stanu wolności religii lub 

przekonań na świecie; trzeci raport ukazywał zaś postępy, jakie poczyniła Unia Europejska w zakresie 

eliminacji naruszeń wolności religijnej za pośrednictwem prowadzonej przez siebie polityki zewnętrznej. 

Zob. np: Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. wolności religijnej lub przekonań i tolerancji religijnej, 

Annual Report on State of Freedom of Religion or Belief in the World 2015, Czerwiec 2016; Intergrupa 

Parlamentu Europejskiego ds. wolności religiii lub przekonań i tolerancji religijnej, Annual Report 2017, 

dz. cyt. 
1516 Skala przyjęta przez konsorpcjum badawcze zakłada: niewielkie naruszenia wolności religii lub 

przekonań (0-3), problematyczne kwestie (4-7) oraz poważne naruszenia (8-10). Zob. Intergrupa 

Parlamentu Europejskiego ds. wolności religijnej lub przekonań i tolerancji religijnej, Annual Report 2017, 

dz. cyt. 
1517 Zob. na przykład: Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. wolności religii lub przekonań i tolerancji 

religijnej, Annual Report 2017, dz. cyt., s. 17 i n. 
1518 Por. Komisja Europejska, Report. The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of 

religion or belief outside the European Union: activities and recommendations (May 2016 - November 

2019),  dz. cyt., s. 6. 
1519 Zob. European Centre for Law & Justice, European Parliament Intergroup presents its first Freedom 

of Religion or Belief World Report, eclj.org, https://eclj.org/religious-freedom/eu/european-parliament-

intergroup-presents-its-first-freedom-of-religion-or-belief-world-report [dostęp: 1.02.2020 r.]. 
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Należy jednocześnie odnotować, że Intergrupa ds. FoRB – podobnie zresztą, jak 

inne intergrupy PE – nie posiada stałego mandatu legislacyjnego. Po zmianie krajobrazu 

politycznego w Parlamencie Europejskim, który następuje każdorazowo przy 

rozpoczęciu jego nowej kadencji, nie jest oczywiste, czy dotychczas działające intergrupy 

będą nadal funkcjonowały wewnątrz PE1520. Decyzja o dalszym funkcjonowaniu 

określonej intergrupy jest uzależniona w znacznej mierze od woli politycznej i 

zaangażowania w jej działalność poszczególnych eurodeputowanych1521. Budowanie 

koalicji podobnie myślących posłów do PE jest niezwykle trudnym zadaniem, 

aczkolwiek wewnątrz Parlamentu Europejskiego funkcjonowało już kilka grup 

zrzeszających europarlamentarzystów, dla których religia stanowiła obszar szczególnego 

zainteresowania. Wielu członków PE pracowało nad inicjatywami skoncentrowanymi 

zwłaszcza wokół kwestii ochrony chrześcijan na świecie; inna grupa posłów do PE 

zdecydowała się być natomiast orędownikiem separacji kościoła i państwa wewnątrz UE. 

Warto jednak podkreślić, że przed powstaniem Intergrupy ds. FoRB nie istniała jednak 

żadna inna grupa europarlamentarzystów, której działania skoncentrowane byłyby 

wyłącznie wokół ochrony wolności religii lub przekonań na zewnątrz UE1522.  

W obecnie obowiązującej, dziewiątej kadencji PE podjęto decyzję o odnowieniu 

mandatu Intergrupy ds. FoRB, co świadczy niewątpliwie o wciąż dużym zainteresowaniu 

europarlamentarzystów zagadnieniem ochrony i promocji wolności religijnej na świecie. 

Na współprzewodniczących Intergrupy w nowej kadencji PE wybrano Petera van Dalena 

z Europejskiej Partii Ludowej1523 oraz Carla Fidanza z Europejskich Konserwatystów i 

Reformatorów1524.  W poniższej tabeli zaprezentowano listę eurodeputowanych 

wchodzących w skład obecnej intergrupy FoRB&RT. 

 
1520 Wraz z rozpoczęciem każdej kadencji PE, intergrupy – jeśli nadal chcą funkcjonować – są zobowiązane 

do ponownego złożenia wniosku o ich utworzenie. Zob. art. 10 Decyzji Konferencji Przewodniczących z 

dnia 16 grudnia 1999 r. – Przepisy dotyczące tworzenia intergrup, https://www.europarl.europa.eu/about-

parliament/files/organisation-and-rules/organisation/intergroups/pl-rules-governing-the-establishment-of-

intergroups.pdf [dostęp: 15.07.2020 r.]. 
1521 Por. M. Leigh, Religious Freedom in the European Union and its Southern neighborhood [in:] M. 

Barnett, B. Clifford, N, Fisher Onar, A. Jenichen, M. Leigh, L.N. Leustean, Faith, freedom, and foreign 

policy. Challenges for the transatlantic Community, Transatlantic Academy 2015, s. 141. 

 1522 Por. D. de Jong, The role of the European Parliament in helping to protect freedom of religion or belief 

via the EU’s external relations [in:] P. Annicchino (ed.) Freedom of Religion or Belief in Foreign policy. 

Which one?, European University Institute 2013, s. 44. 
1523 Peter van Dalen – holenderski polityk oraz wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego. Zdobył 

wykształcenie w dziedzinie stosunków międzynarodowych, historii i prawa. Przejawia on zaangażowanie 

na rzecz promocji wolności religijnej. W 2011 roku van Dalen po raz pierwszy zainicjował debatę 

parlamentarną poświęconą wyłącznie zagadnieniom związanymi z wolnością religijną. Więcej na ten temat 

zob.: http://www.religiousfreedom.eu/about-us/intergroup-bureau/ [dostęp: 1.04.2020 r.]. 
1524 Carlo Fidanza – włoski polityk, w latach 2015-2019 był członkiem Komitetu Regionów UE. Wcześniej 

funkcję współprzewodniczącego Intergrupy FoRB&RT pełnił holenderski polityk Dennis de Jong ze 
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Tabela nr 13. Skład obecnej Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Religii lub 

Przekonań i Tolerancji Religijnej.  

Funkcja 
Imię i nazwisko 

posła do PE 
Grupa polityczna Kraj pochodzenia 

Współprzewodniczący FIDANZA Carl 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Republika Włoska 

Współprzewodniczący van DALEN Pete 
Europejska Partia 

Ludowa 

Królestwo 

Niderlandów 

Wiceprzewodniczący GLÜCK Andreas Odnówmy Europę 
Republika Federalna 

Niemiec 

Wiceprzewodniczący KUHS Joachim Tożsamość Europejska 
Republika Federalna 

Niemiec 

Wiceprzewodniczący RUISSEN Bert-Jan 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Królestwo 

Niderlandów 

Wiceprzewodniczący TERHEŞ Cristian 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Rumunia 

Członek AVRAM Carmen 

Postępowy Sojusz 

Socjalistów i 

Demokratów 

Rumunia 

Członek BERG Lars Patric 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Republika Federalna 

Niemiec 

Członek 
CHRISTOFOROU 

Lefteris 

Europejska Partia 

Ludowa 
Republika Cypryjska 

Członek 

DE LA PISA 

CARRIÓN 

Margarita 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Królestwo Hiszpanii 

Członek 
DONÁTH Anna 

Júlia 
Odnówmy Europę Republika Węgierska 

Członek EROGLU Engin Odnówmy Europę 
Republika Federalna 

Niemiec 

 
Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy. Przed sprawowaniem funkcji 

europarlamentarzysty, Dennis de Jong był Specjalnym Doradcą ds. praw człowieka i dobrego zarządzania 

w holenderskim MSZ (ang. Special Advisor on Human Rights and Good Governance). Zob. Parlament 

Europejski, List of member of Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance, 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-

rules/organisation/intergroups/list-of-members-freedom-of-religion-and-religious-tolerance.pdf [dostęp: 

12.01.2021 r.]; Parlament Europejski, Curriculum vitae Carla Fidanza, europarl.europa.eu, 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96810/CARLO_FIDANZA/cv#detailedcardmep [dostęp: 

28.04.2020 r.]. 
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Członek ILČIĆ Ladisla 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Republika Chorwacji 

Członek 
KLOC Izabela-

Helena 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Rzeczpospolita Polska 

Członek RIVIÈRE Jérôme Tożsamość Europejska Republika Francuska 

Członek WEIMERS Charlie 

Europejscy 

Konserwatyści i 

Reformatorzy 

Królestwo Szwecji 

Członek ZOVKO Željana 
Europejska Partia 

Ludowa 
Republika Chorwacji 

Źródło: Parlament Europejski, List of member of Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious 

Tolerance, https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-

rules/organisation/intergroups/list-of-members-freedom-of-religion-and-religious-tolerance.pdf [dostęp: 

12.01.2021 r.]. 

Jak widać w powyższej tabeli, Intergrupę FoRB&RT tworzy siedemnastu posłów 

do PE, którzy przynależą do różnych frakcji politycznych, reprezentujących odmienne 

poglądy polityczne. Najwięcej posłów (bo aż ośmiu) pochodzi z frakcji politycznej o 

nazwie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Po trzech posłów w Intergrupie 

FoRB&RT mają natomiast dwie frakcje polityczne, tj.: Europejska Parta Ludowa i 

Odnówmy Europę. Z kolei najmniej posłów wchodzących w skład tejże Intergrupy PE 

należy do grupy Tożsamość Europejska (dwóch posłów) oraz do grupy Postępowy Sojusz 

Socjalistów i Demokratów (tylko jeden poseł). Zważywszy na pochodzenie narodowe 

posłów należących do Intergrupy FoRB&RT, należy podkreślić, że najwięcej z nich 

reprezentuje Republikę Federalną Niemiec. Tylko trzy kraje mają po dwóch swoich 

przedstawicieli w Intergrupie FoRB&RT, tj.: Królestwo Niderlandów, Republika 

Chorwacji oraz Rumunia. Po jednym pośle w tejże intergrupie Parlamentu Europejskiego 

mają takie państwa, jak: Królestwo Hiszpanii, Republika Cypryjska, Republika 

Francuska, Republika Węgierska, Republika Włoska, Królestwo Szwecji oraz  

Rzeczpospolita Polska. 

Spoglądając zatem na listę członków Intergrupy można odnieść nieodparte 

wrażenie, że prawa strona sceny politycznej Parlamentu Europejskiego jest znacznie 

bardziej wrażliwa na naruszanie wolności religijnej na świecie, niż ich ideologiczni 

oponenci1525. Może to być implikowane solidarnością prawicowych 

 
1525 Do Integrupy ds. FoRB należą w większości europarlamentarzyści z: ECR (3), EPP (3), ID (3). „Lewą” 

stronę sceny politycznej w Integrupie reprezentują członkowie: S&D (2) i Renew (3). Obecnie integrupa 

liczy łącznie 15 członków. Zob. Parlament Europejski, List of member of Intergroup on Freedom of 
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europarlamentarzystów, którzy w przeważającej liczbie przypadków identyfikują się z 

religią chrześcijańską, której wyznawcy w wielu krajach partnerskich UE nieustannie 

doświadczają aktów prześladowań o podłożu religijnym1526. 

5.6. Działalność Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w zakresie FoRB 

Unia Europejska postanowiła włączyć zagadnienia z zakresu FoRB do działań 

Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ang. the European External Action Service, 

w skrócie EEAS), która została utworzona na mocy Traktatu z Lizbony. Europejska 

Służba Działań Zewnętrznych, będąc swego rodzaju „unijnym ministerstwem spraw 

zagranicznych”, tworzy forum koordynacji polityk zagranicznych wszystkich państw 

należących do struktur UE1527. W ramach działań podjętych na rzecz ochrony i promocji 

wolności religii lub przekonań na świecie, ESDZ przynależy do Transatlantyckiej Sieci 

Polityki w sprawie Religii i Dyplomacji (ang. The Transatlantic Policy Network on 

Religion and Diplomacy, w skrócie TPNRD). Sieć TPNRD stanowi forum zrzeszające 

dyplomatów z Ameryki Północnej oraz Europy, którzy wzajemnie ze sobą współpracują 

w kwestiach politycznych związanych z szeroko rozumianą religią. Założycielami 

powstałej w 2015 roku sieci TPNRD są urzędnicy z ESDZ i Departamentu Stanu 

USA1528.  

W Wytycznych w sprawie FoRB wskazano, iż Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych powinna podjąć współpracę z państwami członkowskimi UE oraz 

przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu opracowania 

odpowiednich szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z wolnością religijną na 

 
Religion or Belief and Religious Tolerance, https://www.europarl.europa.eu/about-

parliament/files/organisation-and-rules/organisation/intergroups/list-of-members-freedom-of-religion-

and-religious-tolerance.pdf [dostęp: 12.01.2021 r.]. 
1526 Jak zauważa F. Foret przedstawiciele lewej strony sceny politycznej PE kładą nacisk w swoich 

działaniach na wolność jednostki, zwracając przy tym jednocześnie większą uwagę na zjawiska 

dyskryminacyjne, które mają miejsce wewnątrz UE. Por. F. Foret, Religion and Politics in the European 

Union. The Secular Conopy, dz. cyt., s. 99. 
1527 Zgodnie z art. 27 TUE Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna wspierać w swoich 

działaniach Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Ponadto w treści 

Deklaracji nr 13 dołączonej do Traktatu z Lizbony wskazano, iż ESDZ ma jedynie uzupełniać, a nie 

zastępować państwowe służby dyplomatyczne. W skład ESDZ wchodzą urzędnicy unijni oraz dyplomaci 

państw członkowskich UE. Zasady organizacji i funkcjonowania ESDZ zostały określone w Decyzji Rady 

2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych, Dz. Urz. UE L 201 z dnia 3 sierpnia 2010 r., s. 30-40;. Zob. Deklaracja nr 13 w 

sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [w:] Deklaracje dołączone do Aktu Końcowego 

Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku, Dz. 

Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 343; art. 27 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 34. 
1528 Transatlantycka Sieć Polityki w sprawie Religii i Dyplomacji powstała w 2015 roku. Sekretariat 

TPNRD ma siedzibę w Cambridge Institute on Religion and International Studies w Wielkiej Brytanii. Zob. 

Religion & Diplomacy, A Resource of the Transatlantic Policy Network on Religion and Diplomacy, 

religionanddiplomacy.org.uk,  https://religionanddiplomacy.org.uk/about/ [dostęp: 28.04.2020 r.]. 
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świecie. Przygotowane przez ESDZ szkolenia miałyby na celu podniesienie świadomości 

na temat wolności religijnej wśród pracowników ESDZ, unijnych delegatur oraz 

dyplomatów państw członkowskich UE1529. W związku z tym, Europejska Służba 

Działań Zewnętrznych wprowadziła do pakietu swoich szkoleń specjalną ich serię, której 

tematyka miała obejmować zagadnienie powiązań polityki z wolnością religii lub 

przekonań1530. Celem takich szkoleń jest rozwijanie zbiorowej świadomości i 

odpowiedniego zestawu umiejętności, które pozwalają docenić rolę religii w pracy 

korpusu dyplomatycznego UE.  Jak podaje Merete Bilde1531, pełniąca funkcję doradcy 

politycznego w ESDZ, w ramach Służby zostały opracowane dwa modele szkoleń, tj.: 

ogólny, poruszający problematykę relacji religii i polityki zagranicznej, oraz 

szczegółowy, odnoszący się wyłącznie do religii muzułmańskiej. Dla przykładu, w 

ramach tego pakietu szkoleń ESDZ zorganizowała w dniu 17-18 kwietnia 2018 roku 

seminarium na temat religii i polityki zagranicznej. Z kolei we wrześniu tego samego 

roku jedna z sesji plenarnych, odbywających się podczas spotkania szefów delegacji w 

Brukseli, została poświęcona zagadnieniom związanym z FoRB1532. 

Warto jednocześnie nadmienić, że przy opracowywaniu konkretnych modułów 

szkoleniowych dla pracowników służby dyplomatycznej UE zaangażowani byli 

pracownicy Departamentu Stanu USA. Udzielenie pomocy Unii Europejskiej przez 

Departament Stanu USA nie wydaje się być czymś zaskakującym, ponieważ już od 

dawna oferował on swoim urzędnikom całe spektrum spotkań szkoleniowych, których 

tematyka obejmowała rolę i znaczenie religii w procesie kształtowania polityki 

zagranicznej1533. Można zatem śmiało powiedzieć, że działania administracji 

amerykańskiej dotyczące organizacji szkoleń z zakresu FoRB mogły stanowić 

bezpośrednią inspirację dla działań podejmowanych przez UE w tym zakresie. 

 
1529 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., pkt 67. 
1530 Por. Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. wolności religijnej lub przekonań i tolerancji religijnej, 

Annual Report 2017, dz. cyt., s. 14; Parlament Europejski, Religion and the EU’s external policies. 

Increasing engagement, Unia Europejska 2017, s. 6. 
1531 Merete Bilde zajmuje się zagadnieniami z pogranicza religii i polityki zagranicznej. Uznaje się ją za 

siłę napędową grupy zadaniowej ESDZ ds. religii i kultury, a także kursu szkoleniowego ESDZ w zakresie 

religii i polityki zagranicznej. Merete Bilde jest jednym z dwóch współzałożycieli Transatlantic Policy 

Network on Religion and Foreign Policy w 2015 roku. Zob. International Center for Law and Religious 

Studies, Merete Bilde, https://www.iclrs.org/merete-bilde/ [dostęp:2.02.2021 r.]. 
1532 Por. Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. wolności religijnej lub przekonań i tolerancji religijnej, 

Annual Report 2017, dz. cyt., s. 12. 
1533 Por. M. Bilde, Religion and Foreign Policy: A Brussels Perspective [in:] M. Barnett, B. Clifford, N. 

Fisher Onar, A. Jenichen, M. Leigh, L.N. Leustean, Faith, freedom, and foreign policy. Challenges for the 

transatlantic Community, Transatlantic Academy 2015, s. 158. 
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Włączenie zagadnień wolności religijnej do pakietu szkoleń korpusu 

dyplomatycznego UE nie oznacza jednocześnie, że Unia Europejska zamierza tę wolność 

traktować w sposób uprzywilejowany kosztem innych praw człowieka i wolności. 

Niemniej jednak, znajomość tematyki FoRB przez unijnych dyplomatów stanowi obecnie 

jeden z warunków sine qua non prowadzenia efektywnej polityki zewnętrznej UE. 

Religia odgrywa współcześnie jedną z kluczowych ról w polityce i życiu społecznym w 

wielu państwach partnerskich UE; dlatego też brak wiedzy w tym zakresie wśród 

pracowników korpusu dyplomatycznego może stanowić dość istotną przeszkodę w 

skutecznym nawiązywaniu i prowadzeniu relacji polityczno-gospodarczych z 

przywódcami i urzędnikami państw trzecich. Kluczowy tutaj jest przede wszystkim 

region MENA1534, w którym sekularyzm kojarzy się w sposób pejoratywny z hegemonią, 

imperializmem czy kolonializmem europejskim. Toteż religia w tym regionie stanowi 

często centralny punkt oporu wobec obcych mocarstw. Widać to, spoglądając choćby na 

działalność Hassana al-Banna, założyciela Bractwa Muzułmańskiego, który zjednoczył 

znaczną część lokalnej ludności w imię wspólnej religii – islamu – w celu uwolnienia 

egipskiego społeczeństwa od panowania brytyjskich kolonistów. Wyjaśnia to poniekąd, 

dlaczego sekularyzm, zwłaszcza w tym regionie świata, postrzega się nierzadko w 

kategorii tzw. „ideologii represji”1535. 

Wpływ na rozwój europejskich szkoleń dyplomatycznych obejmujących 

tematykę religijną miały także wydarzenia mające miejsce podczas Arabskiej Wiosny 

Ludów. Wzrost przemocy religijnej w tym okresie uświadomił Unii Europejskiej, że 

wśród unijnych urzędników, pracujących na co dzień w delegaturach UE w różnych 

częściach świata, należy jak najszybciej poszerzyć znajomość zagadnień z zakresu 

FoRB1536. Unijni dyplomaci nie zawsze posiadali odpowiednie kompetencje czy 

umiejętności, by móc w sposób właściwy zrozumieć, jak ważną rolę odgrywa czynnik 

religijny w przemianach politycznych w tym regionie1537. Zdobycie niezbędnej wiedzy 

na temat religii przez unijnych urzędników miało: po pierwsze – uwrażliwić ich na fakt 

powszechnego występowania w krajach trzecich nie-świeckich światopoglądów, po 

 
1534 Skrót MENA oznacza Middle East & North Africa. W skład regionu MENA wchodzą takie kraje, jak 

np. Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Etiopia, Irak, Iran, Liban, Palestyna, Syria czy Zjednoczone Emiraty 

Arabskie. 
1535 Por. S. Wolff, EU religious engagement in the Southern Mediterranean: Much ado about nothing?, dz. 

cyt., s. 161. 
1536 Por. M. Bilde, Religion and Foreign Policy: A Brussels Perspective, dz. cyt., s. 159. 
1537 Por. P. Annicchino, Is the European Union Going Deep on Democracy and Religious Freedom?, “The 

Review of Faith & International Affairs” 2014, vol. 12(3), s. 38. 
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drugie – poprawić ich zdolność do sprawniejszego poruszania się po krajobrazie 

polityczno-religijnym w krajach, w których religia nadal odgrywa znaczącą rolę1538. Jak 

trafnie skonstatował Dennis de Jong, były współprzewodniczący Intergrupy ds. FoRB, 

prawa człowieka, w tym również prawo do wolności religijnej, nie powinny stanowić 

tylko hobby, lecz permanentny przedmiot działań unijnego dyplomaty, współpracującego 

w tym celu ze społeczeństwem obywatelskim i przywódcami religijnymi1539.  

Podkreślenia wymaga jednocześnie fakt, że Unia Europejska nie jest odosobniona 

we włączaniu zagadnień z zakresu FoRB do swojego korpusu dyplomatycznego. 

Potrzebę znajomości FoRB dostrzegły bowiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych wielu 

państw członkowskich UE. Jako przykład posłużyć może choćby francuskie MSZ, które 

ustanowiło Centrum Religijne (fr. le Pôle Réligions)1540, czy niderlandzkie MSZ, 

powołujące do życia Forum Wiedzy na temat Religii i Polityki Rozwoju (ang. Knowledge 

Forum for Religion and Development Policy)1541. Dostrzec przy tym wypada również 

zjawisko intensyfikacji badań nad religią prowadzonych w skali światowej, m.in. przez: 

Aid to the Church in Need1542, Pew Research Center1543 czy Open Doors1544. 

Dokonana przez Françoisa Foreta analiza działań w zakresie FoRB 

podejmowanych przez europejską dyplomację pokazuje dość niepokojący trend. 

Pomiędzy przyjętą przez UE strategią w sprawie FoRB, a praktycznym jej zastosowaniem 

 
1538 Por. M. Bilde, Religion and Foreign Policy: A Brussels Perspective, dz. cyt., s. 159. 
1539 Zob. Freedom of religion must be higher on EU agenda, evangelicalfocus.com, 5 lipca 2016 r., 

https://evangelicalfocus.com/europe/1759/Freedom_of_religion_or_belief_must_be_higher_on_the_EUs

_agenda [dostęp: 2.05.2020 r.]. 
1540 Utworzenie Centrum Religijnego przez ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera miało na 

celu uwrażliwienie francuskich dyplomatów na kwestie religijne. Przed Centrum Religijnym postawiono 

m.in. zadanie monitorowania sytuacji ruchów religijnych na świecie. Więcej na ten temat zob.: S. Le Bars, 

Bernard Kouchner vient de créer un pôle religions au Quai d’Orsay, une première en France, lemonde.fr, 

25 lipca 2009 r., https://www.lemonde.fr/societe/article/2009/07/25/bernard-kouchner-cree-un-pole-

religions-au-quai-d-orsay-une-premiere-en-france_1222690_3224.html [dostęp: 28.04.2020 r.]. 
1541 Por. G.T. Haar, S. Ellis, The role of religion in Development: Towards a New Relationship between the 

European Union and Africa, “The European Journal of Development Research” 2006, vol. 18(3), s. 352. 
1542 Misją tejże katolickiej organizacji charytatywnej jest wsparcie wszystkich wiernych, którzy są 

prześladowani, uciskani lub pozostają w potrzebie. Ponadto Aid to the Church in Need systematyczne 

publikuje raporty na temat stanu wolności religijnej na świecie. Więcej na ten temat zob.: Aid to the Church 

in Need, About us, acninternational.org,  https://acninternational.org/facts-and-figures/mission-vision-

values/ [dostęp: 28.04.2020 r.]. 
1543 Jest to organizacja non-profit, której zadaniem jest informowanie opinii publicznej o problemach czy 

trendach kształtujących współczesny świat. Jednym z tematów podejmowanych badań przez ten ośrodek 

jest właśnie religia. Więcej na ten temat zob.: About Pew Research Center, pewresearch.org, 

https://www.pewresearch.org/about/ [dostęp: 28.04.2020 r.]. 
1544 Open Doors wspiera chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań lub dyskryminacji ze względu na  

wyznawaną przez siebie religię. Krajowe oddziały tejże organizacji prowadzą działalność m.in. na rzecz 

podnoszenia świadomości o globalnych prześladowaniach. W tym celu Open Doors corocznie 

przygotowuje ranking krajów (ang. World Watch List), w których chrześcijanie doświadczają najbardziej 

ekstremalnych prześladowań. Więcej na ten temat zob.: Open Doors, About us, opendoors.org, 

https://www.opendoors.org/en-US/about/ [dostęp: 28.04.2020 r.]. 
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istnieją duże rozbieżności1545. Jak zauważa Merete Bilde, wśród zachodnich urzędników 

i dyplomatów – posiadających w większości świecki światopogląd – istnieje trend 

ignorowania aspektu wyznaniowego polityki podczas pełnienia przez nich funkcji 

dyplomatycznych. Członkowie europejskiej służby dyplomatycznej, pomimo zaleceń 

zachowania bezstronności, często w podejmowanych przez siebie działaniach bywają 

stronniczy, nierzadko kierując się przy tym swoimi osobistymi wierzeniami lub 

przekonaniami religijnymi i światopoglądowymi. Nadto spora część podręczników 

obejmujących zagadnienia związane z dyplomacją (ang. diplomatic handbook) nadal 

opiera się na idei Realpolitik i koncepcjach walki o ściśle ekonomicznie pojmowane 

interesy, pozostawiając tym samym niewiele miejsca na rozważania dotyczące 

tożsamości, religii czy kultury1546. W tym kontekście nie wydaje się szczególną przesadą 

stwierdzenie ks. Piotra Mazurkiewicza, że w zachodnim świecie wciąż dominuje 

przeświadczenie, że wiedza na temat religii nie jest konieczna do zrozumienia 

współczesnego świata. Co więcej, aby zostać dyplomatą, należy wykazać się przede 

wszystkim znajomością zagadnień z zakresu polityki, ekonomii czy prawa, pozostając 

jednocześnie zupełnie obojętnym wobec wiedzy w dziedzinie religii. W opinii 

wspomnianego badacza, źródeł takiego podejścia należy doszukiwać się w przeszłości w 

ramach ideologii sekularyzmu, traktującej religię jedynie w kategorii „zabobonu w 

studium zaniku” lub „reliktu czasów przednowoczesnych”1547.  

Mając powyższe na uwadze, Unia Europejska powinna bowiem bardziej 

świadomie wykorzystać swój rozbudowany korpus dyplomatyczny do propagowania 

tych wartości, które jak powszechnie wiadomo – choć bywa to dziś nieoczywiste dla 

europejskich elit politycznych – stanowią solidny fundament projektu integracji 

europejskiej. 

5.7. Aktywność Unii Europejskiej w zakresie FoRB na forum organizacji 

międzynarodowych na przykładzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 

 Unia Europejska podejmuje współpracę z innymi organizacjami 

międzynarodowymi w celu pozyskania globalnych partnerów, aby móc skuteczniej i 

efektywniej realizować cele własnej polityki zewnętrznej, które związane są w sposób 

 
1545 Por. F. Foret, How the European External Action Service deal with religion trough religious freedom, 

dz. cyt., s. 6. 
1546 Por. M. Bilde, Religion and Foreign Policy: A Brussels Perspective, dz. cyt., s. 157. 
1547 Zob. P. Mazurkiewicz, Kościół jako wspólnota międzynarodowa w kontekście zmieniających się funkcji 

państwa, dz. cyt., s. 139. 
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szczególny z ochroną i promocją praw człowieka na świecie1548. Przyjęty w 2009 roku 

Traktat z Lizbony miał nie tylko usprawnić udział UE na międzynarodowych forach 

wielostronnych, ale także zwiększyć jej widoczność i skuteczność w organizacjach 

międzynarodowych, zwłaszcza na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Unia 

Europejska uznaje bowiem tę organizację za „ważne forum dla międzynarodowych 

działań wobec pogwałceń i naruszeń praw człowieka”, a także za „główne forum kontroli 

nad ich pełnym przestrzeganiem”1549. Co ważne, ONZ odgrywa również istotną rolę w 

ochronie i promocji wolności religii lub przekonań na poziomie globalnym. Jak podkreśla 

Ahmed Shaheed, specjalny sprawozdawca ds. wolności religii lub przekonań, mandat 

ONZ w zakresie FoRB ma szczególnie znaczenie ze względu na zwiększający się klimat 

nietolerancji i nasilających się aktów przemocy w imię religii1550. 

Warto wspomnieć, że Unia Europejska jest stanowczym zwolennikiem 

oenzetowskiego systemu praw człowieka, który opiera się na podobnych wartościach do 

tych unijnych1551. Zasady i cele polityki zewnętrznej, które zostały określone w art. 21 

TUE, korespondują z zasadami i celami Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego 

też w ustępie 1 wspomnianego artykułu wezwano UE do „poszanowania zasad Karty 

Narodów Zjednoczonych”1552. Dodać przy tym należy, że Unia Europejska, będąca 

orędownikiem praw człowieka na świecie, aspiruje do bycia aktywnym podmiotem na 

forum różnych organów ONZ w celu: po pierwsze – zapewnienia wsparcia oenzetowskim 

mechanizmom ochrony i promocji praw człowieka, po drugie – efektywnego wdrażania 

rezolucji ONZ przyjmowanych w tej dziedzinie1553.  

 
1548 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie roli UE w ONZ – w 

jaki sposób lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE, P8_TA(2015)0403.  
1549 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2015 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 9 lutego 2015 r., pkt 5 i 11. 
1550 Unia Europejska wraz z maltańską prezydencją w Radzie Europejskiej zorganizowała na marginesie  

34. sesji Rady Praw Człowieka wydarzenie zatytułowane "Towards an agenda for implementation". Celem 

spotkania miała być dyskusja nad zaleceniami dotyczącymi wdrażania prawa do FoRB, które zawarto w 

raporcie Specjalnego Sprawozdawcy. Zob. Delegatura UE przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Freedom of Religion or Belief – Discussing an Agenda for Implementation, Press Release, 8 marca 2017 r., 

https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/21509/freedom-religion-or-belief-discussing-agenda-

implementation_en [dostęp: 20.02.2021 r.]. 
1551 Por. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 18 lutego 2019 r., s. 2.  
1552 Zob. art. 21 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 30. 
1553 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., pkt 59. 
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Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego otrzymała status 

obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych1554, dzięki czemu posiada inter 

alia: prawo do zabierania głosu na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz 

wyrażania zastrzeżeń i stanowisk na posiedzeniach oenzetowskiej Rady Praw 

Człowieka1555. Udział unijnych przedstawicieli w charakterze obserwatora w sesjach i 

pracach Zgromadzenia Ogólnego, jego komitetów i grup roboczych jest możliwy za 

sprawą przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku rezolucji w sprawie 

udziału Unii Europejskiej w pracach ONZ. Dokument ten umożliwił również unijnym 

przedstawicielom partycypację i zabieranie głosu w imieniu UE na międzynarodowych 

spotkaniach i konferencjach zwoływanych pod auspicjami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych1556. Niemniej, aby Unia Europejska była postrzegana jako jednolity 

podmiot na różnych forach ONZ, niezbędne okazało się być ustalenie kwestii dotyczącej 

koordynacji jej stanowiska. W tym celu podjęto decyzję o opracowywaniu przez Grupę 

Roboczą Rady ds. Praw Człowieka (ang. the Council’s Working Group on Human Rights) 

strategicznych wytycznych i priorytetów UE na wielostronne fora ONZ, których 

działania oscylują wokół zagadnień związanych z prawami człowieka. Rada UE raz do 

roku (najczęściej bywa to w lutym) przyjmuje konkluzje określające skoordynowane 

stanowisko UE i jej państw członkowskich w dziedzinie praw człowieka, które to 

następnie jest prezentowane na forum Rady Praw Człowieka lub Trzeciego Komitetu 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ1557.  

W świetle brzmienia art. 34 ust. 1 TUE, państwa członkowskie UE są 

zobowiązane do: 1) koordynowania swoich działań w organizacjach międzynarodowych, 

oraz 2) podtrzymywania uzgodnionych stanowisk Unii Europejskiej podczas konferencji 

międzynarodowych1558. Należy jednocześnie wspomnieć, że strategiczne wytyczne 

 
1554 Ze względu na to, że Unia Europejska nie jest państwem, nie może zostać pełnoprawnym członkiem 

ONZ. 
1555 Unia Europejska na forum ONZ może być reprezentowana przez wiele podmiotów, tj.: wysokiego 

przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przewodniczącego Rady Europejskiej, 

Komisję Europejską, delegatury UE czy państwa członkowskie. 
1556 Por. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Participation of the European Union in the work of the United 

Nations, 21 kwietnia 2011 r., A/65/L.64/Rev.1. 
1557 Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zajmuje się sprawami kulturalnymi, społecznymi i 

humanitarnymi. Istotnym obszarem jego działań są kwestie związane z prawami człowieka. Zob. Ośrodek 

Informacji ONZ w Warszawie, Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ, unic.un.org.pl, 

http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/trzeci-komitet-zgromadzenia-ogolnego-onz/3204 [dostęp: 

20.02.2020 r.]. 
1558 W świetle art. 34 ust. 1 TUE „Państwa Członkowskie koordynują swe działania w organizacjach 

międzynarodowych i podczas konferencji międzynarodowych, podtrzymując na tym forum stanowiska 

Unii. Organizację tej koordynacji zapewnia Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
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opracowywane przez COHOM służą jako podstawa do wypracowania wspólnego 

stanowiska UE, które powinno być następnie uwzględniane przez jej państwa 

członkowskie w procesie opracowywania własnych strategii krajowych na forum ONZ. 

Mając to na uwadze, należałoby bowiem zadać następujące pytanie: czy w konkluzjach 

przygotowywanych przez RUE w sprawie priorytetów UE na forum ONZ znajduje się 

jakakolwiek wzmianka o unijnej ochronie i promocji wolności religijnej na świecie?  

Otóż w dotychczas przygotowywanych konkluzjach Rady Unii Europejskiej 

zazwyczaj podkreślano, że poszanowanie praw człowieka zostaje uznane za podstawową 

wartość UE, a zaangażowanie na ich rzecz stanowi kluczowy element wszystkich działań 

zewnętrznych UE1559. Z treści konkluzji wynika także, że w celu propagowania i ochrony 

praw człowieka na całym świecie, Unia Europejska zamierza wykorzystywać wszelkie 

dostępne narzędzia i fora, w tym również te, które zostały przewidziane w ramach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych1560. Co więcej, Unia Europejska zobowiązała się 

do popierania i aktywnego wspierania pracy Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, w tym także działań jego biura (ang. UN Office of 

the High Commissioner for Human Rights, w skrócie OHCHR)1561. Nie bez znaczenia 

pozostaje dla niej także zaangażowanie się w działania oenzetowskiej Rady Praw 

Człowieka, która zajmuje się propagowaniem i ochroną praw człowieka1562, co z punktu 

widzenia unijnej troski o włączanie praw człowieka w główny nurt polityki zewnętrznej 

nie jest obojętne1563. 

Spoglądając zaś uważniej na treść corocznie wydawanych przez RUE konkluzji 

nie można oprzeć się wrażeniu, że priorytety UE w zakresie ochrony i promocji FoRB na 

forum ONZ mają charakter wysoce ogólnikowy1564. W większości konkluzji Rada 

 
Bezpieczeństwa. Jeżeli w organizacjach międzynarodowych lub podczas konferencji międzynarodowych 

nie są reprezentowane wszystkie Państwa Członkowskie, uczestniczące Państwa Członkowskie 

podtrzymują stanowiska Unii”. Zob. Traktat o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 37. 
1559 Por. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2018 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 26 lutego 2018 r., pkt 1. 
1560 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 3. 
1561 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2017 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 27 lutego 2017 r., pkt 2. 
1562 Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2016 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 15 lutego 2016 r., pkt 1. 
1563 Por. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2018 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 5. 
1564 Zob. Załącznik nr 5 dołączony do pracy doktorskiej. W załączniku znajduje się  tabela prezentująca 

konkluzje Rady Unii Europejskiej, w których pojawiają się kwestie religijne. Konkluzje te zostały 

opracowane przez RUE w latach 2014-2021. 
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zobowiązuje Unię Europejską do dalszego sprzeciwiania się aktom nietolerancji religijnej 

i dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, aczkolwiek wyraźnie dystansuje 

się od potępienia konkretnych czynów stanowiących prześladowanie określonej 

mniejszości religijnej1565. Właściwie jedynie w dwóch przypadkach Rada UE 

bezpośrednio odniosła się do przypadków naruszenia wolności religijnej na świecie. W 

punkcie 7 Konkluzji w sprawie priorytetów UE na rok 2017 na forach ONZ, Rada Unii 

Europejskiej uwypukliła zjawisko naruszeń praw człowieka w Mjanmie/Birmie, 

wskazując przy tym szczególnie trudną sytuację Rohindżów, tj. muzułmańskiej grupy 

etnicznej1566. Z kolei w punkcie 17 Konkluzji w sprawie priorytetów UE na rok 2020 na 

forach ONZ, Rada podkreśliła, że Unia Europejska nadal zamierza apelować do Chińskiej 

Republiki Ludowej w sprawie konieczności przestrzegania przez nią wolności religijnej, 

w szczególności w Regionie Autonomicznym Sinciang Ujgur1567. Należy jednocześnie 

podkreślić, że RUE w sposób świadomy unika umiejscowienia w treści konkluzji 

jakiejkolwiek wzmianki o tym, że zdecydowana większość prześladowań religijnych na 

świecie dotyczy chrześcijan. Przyczynę tejże jakże selektywnej wrażliwości Rady UE na 

zjawisko naruszania wolności religijnej w państwach trzecich mogą stanowić 

zorganizowane próby marginalizacji wpływu chrześcijaństwa na politykę europejską. 

Dość przy tym wspomnieć, że aktualnie samo słowo „chrześcijaństwo” staje się coraz 

bardziej „niewygodne” dla funkcjonowania poprawności politycznej w Unii 

Europejskiej. 

W punkcie 5 Konkluzji w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ 

Rada UE wskazała natomiast, że jednym z celów UE jest dążenie do dialogu na temat 

praw człowieka ze wszystkimi państwami za pośrednictwem specjalnego przedstawiciela 

UE ds. praw człowieka, który ściśle współpracuje ze specjalnymi przedstawicielami UE 

ds. poszczególnych regionów1568. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że decydenci 

polityczni UE nie uwzględnili w tym obszarze ważnej roli specjalnego wysłannika ds. 

promocji wolności religii lub przekonań na zewnątrz UE, którego działalność koncentruje 

 
1565 Zob. np. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2016 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 13; Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w 

sprawie priorytetów UE na rok 2017 na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 22. 
1566 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2017 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 9. 
1567 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2020 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 17 lutego 2020 r. 
1568 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 5. 
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się nie tylko wokół zagadnień związanych z FoRB, ale także obejmuje swym zakresem 

szeroko pojęty dialog z przedstawicielami państw trzecich. 

Warto również nadmienić, że w wydanych konkluzjach w latach 2015-2021 Rada 

UE dosyć często wyrażała swój sprzeciw wobec nietolerancji religijnej1569, nierzadko 

zwracając przy tym uwagę na przepisy dotyczące bluźnierstwa, które coraz częściej 

bywają nadużywane w państwach trzecich1570. W konkluzjach Rady w sprawie 

priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ wskazano natomiast, że Unia Europejska 

nadal zamierza chronić i promować FoRB, gdyż w jej przekonaniu wolność ta przyczynia 

się do osiągnięcia nie tylko demokracji, ale również pokoju, rozwoju i stabilności na 

świecie1571. Dodatkowo w przygotowanych przez RUE wytycznych i priorytetach UE na 

forum ONZ podkreślano, że nie ma hierarchii praw człowieka1572, a wszystkie prawa są 

powszechne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane1573. Co ciekawe, Rada 

UE przywołuje tę zasadę nie tylko we wspomnianych konkluzjach1574, ale również w 

treści Strategicznych ram dotyczących praw człowieka i demokracji oraz w Planie 

działania na lata 2015-2019. 

Niewątpliwie Unia Europejska posiada aspiracje do bycia wiodącym podmiotem 

w wielostronnym systemie praw człowieka, dlatego też chętnie bierze udział w 

działaniach na ich rzecz, np. na forum Rady Praw Człowieka ONZ (ang. the UN Human 

Rights Council)1575. Co ciekawe, w Strategicznych ramach z 2012 roku podkreślono, że 

Rada Praw Człowieka posiada wiodącą rolę „w zajmowaniu się pilnymi przypadkami 

łamania praw człowieka”, stąd też Unia Europejska będzie przyczyniać się do jej bardziej 

 
1569 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2016 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 13; Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie 

priorytetów UE na rok 2018 na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 23; Rada 

Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2021 na forach ONZ zajmujących się 

prawami człowieka, dz. cyt., pkt 12. 
1570 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 14; Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie 

priorytetów UE na rok 2020 na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 17. 
1571 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 14. 
1572 Zob. tamże, pkt 7. 
1573 Por. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2018 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 2; Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie 

priorytetów UE na rok 2017 na forach ONZ zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 1; Rada Unii 

Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2020 na forach ONZ zajmujących się 

prawami człowieka, dz. cyt., pkt 2. 
1574 Zob. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2016 na forach ONZ 

zajmujących się prawami człowieka, dz. cyt., pkt 18. 
1575 Zob. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Resolution 60/251 adopted on 15 March 2006, 

https://undocs.org/en/A/RES/60/251 [dostęp: 20.02.2020 r.]. 
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efektywnego funkcjonowania. Należy jednocześnie zauważyć, że dwa spośród 

trzydziestu sześciu działań przedstawionych w Planie działania na lata 2012-2014 

odnoszą się explicite do Rady Praw Człowieka ONZ. Na przykład, celem działania 23(b) 

jest właśnie przedstawienie inicjatyw UE w zakresie wolności religii lub przekonań na 

forum Rady Praw Człowieka1576. 

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że Unia Europejska posiada 

jedynie mniejszościową pozycję w Radzie Praw Człowieka ONZ, dlatego też nierzadko 

potrzebuje międzyregionalnego wsparcia dla przyjęcia swoich inicjatyw w dziedzinie 

praw człowieka, w tym także tych dotyczących ochrony i promocji FoRB. Warto jednak 

dostrzec, że międzyregionalne koalicje w tejże Radzie bywają w dużej mierze 

uzależnione od zmiennych uwarunkowań politycznych1577. Stąd też sukces Unii 

Europejskiej na forum ONZ zależy w znacznym stopniu od: 1) utożsamiania się z 

priorytetami UE innych członków tejże organizacji, oraz 2) możliwości budowania przez 

UE koalicji ponadregionalnych1578. W literaturze przedmiotu stwierdza się natomiast, że 

na forum ONZ coraz częściej mamy do czynienia z upolitycznieniem Rady Praw 

Człowieka1579. Szczególna podatność Rady na dynamikę upolitycznienia może wynikać 

z istniejących napięć pomiędzy różnymi ideologiami i politykami Zachodu i Południa 

dotyczącymi praw człowieka1580. Nierzadko podkreśla się również, że Rada Praw 

Człowieka bywa upolityczniana przez państwa, które dążą do realizacji własnych celów 

kulturowych lub politycznych poprzez zmianę interpretacji lub stosowania klauzul 

dotyczących praw człowieka. Przykładem takich działań jest choćby kwestia niewiążącej 

Rezolucji 13/16 dotyczącej zwalczania zniesławienia religii, która do 2010 roku stanowiła 

 
1576 W działaniu 9(a) wskazano natomiast, że UE powinna „wziąć udział w ustalaniu programu działań 

dotyczącego praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, z położeniem szczególnego nacisku na Radę 

Praw Człowieka”. Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Strategic Framework and Action Plan on Human 

Rights and Democracy, Luksemburg 25 czerwca 2012 r., s. 10. 
1577 Por. J. Wouters, K. Meuwissen, The European Union at the UN Human Rights Council. Multilateral 

Human Rights protection coming of age?, dz. cyt. , s. 17. 
1578 Więcej na ten temat zob.: R. Freedman, R. Houghton, Two Steps Forward, One Step Back: 

Politicisation of the Human Rights Council, “Human Rights Law Review” 2017, vol. 17, iss. 4, s.753–769. 
1579 Tamże. 
1580 Dla przykładu, Południe niechętnie odnosi się do międzynarodowego interwencjonizmu w zakresie 

praw człowieka. Podział na Zachód i Południe skutecznie uniemożliwiało funkcjonowanie Rady Praw 

Człowieka. Zajęcie konkretnego stanowiska przez poszczególne rządy, które chciały wprowadzić lub 

sprzeciwić się określonym rezolucjom w Radzie należy odczytywać w świetle ich krajowych lub 

regionalnych interesów i lojalności. Por. J. Wouters, K. Meuwissen, The European Union at the UN Human 

Rights Council. Multilateral Human Rights protection coming of age?, „Working Paper” 2013, no. 126, s. 

3-4.  
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przedmiot ożywionych dyskusji na forum Rady Praw Człowieka1581. Dokument ten był 

szeroko krytykowany za ryzyko podważenia przez niego wolności słowa i możliwość jej 

wykorzystania do usprawiedliwienia ograniczenia tejże wolności w krajach 

muzułmańskich. Obrońcy praw człowieka podnosili, że rezolucja 13/16  może być 

wykorzystana przez niektóre władze państwowe do politycznego wzmocnienia 

krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania bluźnierstwu. Rezolucja 13/16  

zainicjowana przez Organizację Współpracy Islamskiej (ang. the Organisation of Islamic 

Cooperation, w skrócie OIC) wywołała sporej wielkości rozłam wśród członków Rady 

Praw Człowieka ONZ. Kraje Południa były przychylne udzielić swojego poparcia dla 

tejże rezolucji, natomiast kraje zachodnie były zaś stanowczo jej przeciwne. Z kolei Unia 

Europejska, podejmując próbę dyplomatycznego rozwiązania tej kwestii, stwierdziła, że 

szerszy i znacznie bardziej wyważony tekst byłby najlepszym rozwiązaniem dla kwestii 

leżących u podstaw tego projektu rezolucji1582.  

Warto jednocześnie zauważyć, że od 2011 roku OIC i UE przedstawiają 

równolegle własne rezolucje w sprawie FoRB, które w drodze konsensusu są 

przyjmowane przez Radę Praw Człowieka. Stąd też w dniu 24 marca 2011 roku podczas 

szesnastej sesji Rady Praw Człowieka ONZ, Unia Europejska przedstawiła rezolucję 

dotyczącą wolności religii lub przekonań1583. Z kolei Organizacja Współpracy Islamskiej 

zdecydowała się nieco zmienić swoje podejście do kwestii ochrony wolności religijnej, 

czego wynikiem było przesunięcie punktu ciężkości z ochrony przekonań religijnych na 

ochronę osób wierzących tak, aby uzyskać dla własnej inicjatywy większą przychylność 

pozostałych członków Rady Praw Człowieka. Tym sposobem, w dniu 24 marca 2011 

roku przyjęto rezolucję 16/18 w sprawie zwalczania nietolerancji, negatywnych 

stereotypów i stygmatyzacji oraz dyskryminacji, podżegania do przemocy i przemocy 

wobec osób ze względu na religię lub światopogląd1584. Dokument ten miał przyczynić 

 
1581 Zob. Rada Praw Człowieka ONZ, Resolution 13/16 Combating defamation of religions, 15 kwietnia 

2010 r., A/HRC/RES/13/16. 
1582 Por. L. MacInnis, U.N. body adopts resolution on religious defamation, reuters.com, 25 marca 2009 r., 

https://www.reuters.com/article/us-religion-defamation-idUSTRE52P60220090326 [dostęp: 20.02.2020 

r.]. 
1583 Zob. Resolution introduced by the EU: A/HRC/RES/16/13, “Freedom of religion or belief”, 24 marca 

2011r.; Na tej samej sesji OIC przedstawiło własną rezolucję. Zob. Resolution introduced by OIC: 

A/HRC/RES/16/18, “Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and 

discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief”, 24 marca 

2011 r. 
1584 Zob. Rada Praw Człowieka ONZ, Resolution 16/18 Combating intolerance, negative stereotyping and 

stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on 

religion or belief, 12 kwietnia 2011 r., A/HRC/RES/16/18.  
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się do wzmocnienia promocji i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności na 

całym świecie. W związku z tym, poparcie dla rezolucji 16/18 udzieliła zarówno Unia 

Europejska, jak i należące do niej państwa członkowskie1585.  

Wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej wewnątrz ONZ nie jest jednak łatwym 

zadaniem, choćby ze względu na niektóre państwa członkowskie, które zdecydowanie 

preferują realizację własnych, partykularnych celów polityki zagranicznej na 

oenzetowskim forum1586. Przypomnieć tutaj wypada, że państwa członkowskie UE 

posiadają zdolność do promowania własnych inicjatyw na forum ONZ, które to nie 

zawsze muszą być spójne z priorytetami pozostałych państw członkowskich lub nawet 

samej Unii Europejskiej1587. Wyraźnie występująca rozbieżność wśród preferencji 

państw członkowskich UE w kwestiach dotyczących praw człowieka może w sposób 

istotny ograniczać zarówno znaczenie, jak i skuteczność UE na forum Organizacji 

Narodów Zjednoczonych1588. Na przykład, różnice występujące pomiędzy państwami 

członkowskimi UE mogą skutecznie utrudniać formułowanie wspólnych stanowisk w 

oenzetowskich organach lub odzwierciedlać jedynie najmniejszy wspólny mianownik. 

Stąd też wielopoziomowa koordynacja stanowiska unijnego wymaga dość sporego 

nakładu czasu, co w rezultacie może przyczyniać się do spowolnienia działań Unii 

Europejskiej na forum ONZ. By nieco wzmocnić spójną reprezentację UE i jej państw 

członkowskich na szczeblu międzynarodowym przyjęto zasadę, że za stosunki z ONZ 

będzie odpowiedzialna przede wszystkim Delegatura UE z siedzibą w Nowym Jorku1589. 

W świetle powyższych spostrzeżeń uzasadniony wydaje się wniosek, że 

poważnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest zapewnienie spójności w kształtowaniu 

polityki praw człowieka w ramach jej działań zewnętrznych. Niemniej, należy docenić 

fakt, że Unia Europejska stara się łączyć swoje zaangażowanie na forum ONZ z 

 
1585 Unia Europejska wspólnie z OIC, Ligą Arabską czy Unią Afrykańską opublikowała oświadczenie, które 

miało przyczynić się do lepszego wdrożenia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ 16/18. W oświadczeniu 

zwrócono się do wszystkich zainteresowanych stron na całym świecie o poważne potraktowanie wezwania 

do wdrożenia tejże rezolucji. Zob. U.S. Department of State, Joint Statement on Combating Intolerance, 

Discrimination, and Violence Based on Religion or Belief, https://2009-

2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/168653.htm [dostęp: 20.02.2020 r.]. 
1586 Por. J. Wouters, K. Meuwissen, The European Union at the UN Human Rights Council. Multilateral 

Human Rights protection coming of age?, dz. cyt., s. 17. 
1587 Por. tamże, s. 7.  
1588 Różnice pomiędzy państwami członkowskimi wyraźnie uwypuklają się także w ich podejściu np. do 

praw osób LGBTI, praw reprodukcyjnych czy statusu tradycyjnych wartości. 
1589 Przed Traktatem z Lizbony Unia Europejska była reprezentowana przede wszystkim przez Komisję 

Europejską i państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie UE. Zob. Współpraca ONZ z UE, 

unic.un.org.pl, https://unic.un.org.pl/ue/przedstaw2.php [dostęp: 20.02.2020 r.]. 
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dwustronnymi działaniami, które podejmuje na rzecz praw człowieka. Szczególnie trudne 

wydaje się jednak precyzyjne określenie, w jakim stopniu priorytety polityczne UE na 

forum ONZ pozostają zintegrowane z jej szeroko pojmowaną polityką zewnętrzną. Dość 

przy tym wspomnieć, że na forum oenzetowskim Unia Europejska boryka się z pewnymi 

niedogodnościami; otóż niejednokrotnie musi ona konkurować z innymi, bardziej 

wpływowymi aktorami stosunków międzynarodowych, takimi jak np.: Federacja 

Rosyjska czy Chińska Republika Ludowa, które prezentują zupełnie odmienne podejście 

do praw człowieka, w tym także do wolności religijnej. Jak słusznie zauważają Jan 

Wouters i Katrien Meuwissen, „w środowisku wielobiegunowym niezwykle ważne jest 

ciągłe identyfikowanie potencjału i wahań koalicji, które mogą być rozwijane w 

odniesieniu do każdego z priorytetów UE oraz weryfikacja priorytetów UE na forum 

Rady Praw Człowieka w świetle zmieniających się okoliczności”1590. 

Mimo powyższych konstatacji, należy pozytywnie ocenić włączanie działań Rady 

Praw Człowieka ONZ w zakresie FoRB do regionalnych i dwustronnych działań 

zewnętrznych UE. Przypomnieć tutaj wypada, że Unia Europejska próbuje wesprzeć 

osiągnięcia Rady Praw Człowieka w obszarze FoRB choćby poprzez wdrażanie 

postanowień zawartych  w Wytycznych w sprawie FoRB z 2013 roku. Za pomocą tego 

jednego, kompleksowego dokumentu politycznego podjęła ona bowiem próbę 

konsolidacji swoich wielopłaszczyznowych działań prowadzonych na rzecz FoRB. Unia 

Europejska stara się także podejmować inne działania, które mają na celu włączanie 

zagadnień FoRB do agendy regionalnej. Na przykład, w 2012 roku Unia Europejska 

wydała wspólne oświadczenie z Organizacją Współpracy Islamskiej, Ligą Państw 

Arabskich i Unią Afrykańską, za pośrednictwem którego potępiła propagowanie 

nienawiści religijnej, przyczyniającej się do podżegania do wrogości i przemocy wobec 

mniejszości religijnych1591.  

5.8. Klauzule dotyczące praw człowieka w umowach międzynarodowych Unii 

Europejskiej 

 Do jednych z najbardziej widocznych przejawów aktywności zewnętrznej UE 

należy zaliczyć wspólną politykę handlową, która wchodzi w zakres tzw. kompetencji 

 
1590 J. Wouters, K. Meuwissen, The European Union at the UN Human Rights Council. Multilateral Human 

Rights protection coming of age?, dz. cyt., s. 25. 
1591 Zob. Unia Europejska, Joint statement by the European Union High Representative for Foreign Affairs 

and Security Policy, OIC Secretary General, Arab League Secretary General, and Chairperson of the 

Commission of the African Union, Bruksela 20 września 2012 r., A 412/12. 
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wyłącznych UE1592. Powiązanie wspólnej polityki handlowej z promocją i ochroną praw 

człowieka na świecie oznacza nic innego, jak tworzenie przez Unię Europejską „polityki 

opartej na warunkowości”.  

Unia Europejska z coraz większą częstotliwością wykorzystuje w umowach 

handlowych mechanizm powiązania korzyści handlowych z poprawą standardu ochrony 

praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich1593. Dlatego też 

potencjalnym narzędziem wpływu UE na stan ochrony wolności religii lub przekonań na 

świecie są tzw. klauzule warunkowości zamieszczane w umowach handlowych UE z 

państwami trzecimi1594. Klauzule te uzależniają poziom intensywności relacji 

handlowych od poziomu ochrony praw człowieka w państwie trzecim, w tym także 

wolności religijnej1595. Związek pomiędzy handlem a prawami człowieka został 

uwypuklony w Komunikacie w sprawie handlu, wzrostu i spraw światowych wydanym 

w 2010 roku, w którym Komisja Europejska stwierdziła, że jednym z celów polityki 

handlowej UE jest zachęcanie partnerów unijnych do promowania i ochrony praw 

człowieka1596.  

Warto wreszcie zauważyć, że już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

polityka Unii Europejskiej zakłada, że wszystkie umowy ramowe zawierane z państwami 

trzecimi, tj. układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie czy umowy o współpracy 

powinny zawierać klauzulę dotyczącą praw człowieka1597. Potwierdza to treść wydanego 

w 1995 roku Komunikatu KE w sprawie włączenia poszanowania zasad demokracji i 

 
1592 Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e TFUE „ Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach (…) 

wspólna polityka handlowa”. Zob. art. 3 ust. 1 lit. e Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., 

s. 53. 
1593 Por. P. Annicchino, Is the European Union Going Deep on Democracy and Religious Freedom?, dz. 

cyt., s. 35. 
1594 Termin „warunkowość polityczna” (ang. political conditionality) jest używany w stosunku do sytuacji, 

w których ważność umowy międzynarodowej zależy od wzajemnego poszanowania przez partnerów zasad 

związanych np. z prawami człowieka, demokracją czy praworządnością. 
1595 Por. S. Niedźwiecki, Unia Europejska w świecie: soft power, hard power, czy może smart power?, 

„Przegląd Europejski” 2017, nr 3(45), s. 84; P. Mazurkiewicz, Polityka wyznaniowa Unii Europejskiej, dz. 

cyt., s. 36. 
1596 Zob. Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Trade, Growth 

and World Affairs, Bruksela 9 listopada 2010 r., COM(2010) 612 final, pkt 6. 
1597 Począwszy od zrewidowanej Konwencji z Lomé IV (1995), klauzule dotyczące praw człowieka są 

systematycznie włączane do umów handlowych UE. Warto jednak zauważyć, że już od lat 70-tych 

Parlament Europejski zwracał uwagę na włączenie klauzul dotyczących praw człowieka do umów 

międzynarodowych. Zob. A.C. Prickartz, I. Staudinger, “Policy vs practice: The use, implementation and 

enforcement of human rights clauses in the European Union’s international trade agreements, “Europe and 

the World: A Law Review” 2019, no. 3(1), s. 11. 
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praw człowieka do umów zawieranych pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi1598. 

Pierwsze tego typu umowy Unia Europejska podpisała z krajami Ameryki Środkowej i 

Południowej1599 oraz Europy Wschodniej, w których autorytarne bądź totalitarne rządy 

dyktatorskie zostały zastąpione demokratycznie wybranymi władzami. Obecnie zaś 

klauzule te pojawiają się w umowach międzynarodowych UE podpisanych z ponad stu 

dwudziestoma państwami na świecie1600. Trzeba jednocześnie nadmienić, że ochrona 

praw człowieka stanowi jedynie niewielką część owych umów międzynarodowych; 

postanowienia te nie są ich głównym przedmiotem regulacji1601.  

Zamieszczanie klauzul dotyczących praw człowieka w umowach handlowych nie 

wynika explicite z przepisów prawa traktatowego UE. Niemniej, zgodnie z brzmieniem 

art. 207 ust. 1 TFUE, wprowadzonym na mocy Traktatu z Lizbony, wspólna polityka 

handlowa jest prowadzona w kontekście zasad i celów działań zewnętrznych UE1602. 

Wspomniane cele działań Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej oparte są na 

zasadach niepodzielności i powszechności praw człowieka, co zdaje się potwierdzać treść 

art. 21 TUE. Nie oznacza to jednak, że art. 21 TUE tworzy lub rozszerza kompetencje 

UE w dziedzinie praw człowieka. Upoważnia on jedynie Komisję Europejską do 

negocjowania kwestii praw człowieka w kontekście handlu i do uwzględniania ich w 

umowach międzynarodowych zawieranych z państwami trzecimi1603. Co więcej, 

odniesienie do klauzul dotyczących praw człowieka możemy odnaleźć również w tzw. 

unijnym soft law. W planach działania UE na rzecz praw człowieka i demokracji 

skonstatowano, że Unia Europejska będzie dążyć: po pierwsze – do wypracowania 

kryteriów odnoszących się do klauzul dotyczących praw człowieka, oraz po drugie – do 

systematycznego ich uwzględniania we wszystkich nowych umowach 

międzynarodowych zawieranych z państwami trzecimi. Zagadnienie klauzul pojawia się 

 
1598 Zob. Komisja Wspólnot Europejskiech, Communication on the inclusion of respect for democratic 

principles and human rights in agreement between the Community and third countries, Bruksela 25 maja 

1995 r., COM(95) 216 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0216&from=EN [dostęp: 22.02.2021 r.]. 
1599 Pierwsza obowiązująca klauzula dotycząca praw człowieka została wprowadzona do umowy ramowej 

o współpracy handlowej i gospodarczej między EWG a Republiką Argentyńską z 1990 roku. Zob. art. 1 

ust. 1 Framework Agreement for trade and economi [1990], Dz. Urz. UE L 295 z dnia 26 października 

1990 r., s. 67-73. 
1600 Por. Parlament Europejski, The European Parliament’s in relations to human rights in trade and 

investment agreements, Unia Europejska 2014, s. 6. 
1601 Więcej na ten temat zob.: S. Velluti, The Promotion and Integration of Human Rights in EU External 

Trade Relations, “Utrecht Journal of International and European Law” 2016, vol. 32, iss. 83, s. 41-68. 
1602 Zob. art. 207 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 142. 
1603 Zgodnie z art. 21 TUE Unia Europejska jest zobowiązania do prowadzenia polityki i działań 

międzynarodowych m.in. w celu umocnienia demokracji, praworządności czy praw człowieka. Zob. art. 21 

Traktatu o Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 30-31. 
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również w Wytycznych UE w sprawie FoRB z 2013 roku, w których treści wskazano, że 

należy je traktować jako jedne z unijnych narzędzi sprzyjających ochronie i promocji 

wolności religijnej na świecie1604. 

Klauzule dotyczące praw człowieka zawierane przez UE w umowach 

międzynarodowych mają na ogół tą samą strukturę. Po pierwsze, w preambule umowy 

międzynarodowej umiejscawia się zazwyczaj odniesienie do tzw. „silnego przywiązania” 

(ang. strong attachment) Umawiających się Stron do wartości stricte niehandlowych, 

takich jak np. prawa człowieka. Po drugie, klauzule rozpoczynają się zwykle od 

przypomnienia państwom trzecim o obowiązku przestrzegania praw człowieka, który to 

zamieszcza się już w jednym z pierwszych artykułów zawieranej umowy 

międzynarodowej. Na przykład, w umowach międzynarodowych, które Unia Europejska 

podpisała z krajami regionu śródziemnomorskiego, klauzule dotyczące praw człowieka 

zostały umiejscowione w treści drugiego artykułu (zob. np. umowę UE z Libanem1605, 

Algierią1606, Jordanią1607, czy Egiptem1608). Po trzecie, w końcowej części umowy UE 

zazwyczaj jest zawierana tzw. klauzula niewykonania (ang. a non-execution clause), w 

której zostaje określone to, w jaki sposób Unia Europejska powinna reagować w sytuacji, 

gdy dochodzi do naruszenia przez państwo trzecie istotnego elementu umowy1609. 

 
1604 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., pkt 57. 
1605 W art. 2 układu stowarzyszeniowego UE z Republiką Libańską uznano, że stosunki pomiędzy Stronami 

umowy opierają się m.in. na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, które zostały określone w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Można zatem powiedzieć, że prawa człowieka stanowią bowiem 

istotny element tejże umowy. Zob. Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between 

the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, Dz. Urz. 

UE L 143 z dnia 30 maja 2006 r., s. 2-188. 
1606 Istotnym komponentem umowy pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi a Algierską Republiką 

Ludowo-Demokratyczną jest poszanowanie fundamentalnych praw człowieka (zob art. 2). W ramach 

współpracy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Strony umowy zobowiązują się do 

podjęcia odpowiednich kroków w celu zwalczania i zapobiegania dyskryminacji spowodowanej m.in. 

religią (zob. art. 88). Zob. Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the 

European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of 

Algeria, of the other part - Annexes - Protocols - Final Act – Declarations, Dz. Urz. UE L 265 z dnia 10 

października 2005 r., s. 2-228. 
1607 W art. 2 układu stowarzyszeniowego UE z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim wskazano, że 

stosunki pomiędzy Stronami umowy, jak i wszystkie jej postanowienia są oparte na poszanowaniu 

podstawowych praw człowieka. Zob. Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between 

the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of 

Jordan, of the other part, Dz. Urz. UE L 129 z dnia 15 maja 2002 r., s. 10. 
1608 Podobnie, jak w poprzednich układach eurośródziemnomorskich, w umowie z Arabską Republiką 

Egiptu zawarto art. 2, w którym to stwierdzono, że fundamentem stosunków pomiędzy sygnatariuszami 

umowy są podstawowe prawa człowieka. Zob. Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association 

between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of 

Egypt, Dz. Urz. UE L 304 z dnia 30 września 2004 r., s. 3-14. 
1609 Por. F. Martines, Human rights clauses in EU agreements [in:] S. Poli (ed.), Protecting human rights 

in the European Union’s external relations, “CLEER PAPERS” 2016, no. 5, s. 37. 
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W znacznej większości klauzul dotyczących praw człowieka nie ma explicite 

odniesienia do wolności religijnej. Są w nich za to zamieszczane odniesienia do 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, która zawiera gwarancję prawa do 

wolności myśli, sumienia i religii (zob. art. 18 PDPC). Poszanowanie zasad demokracji i 

praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka możemy 

odnaleźć np. w ramowej umowie o współpracy pomiędzy UE a Filipinami1610. W 

niektórych umowach międzynarodowych Unia Europejska stara się odwoływać do 

regionalnych aktów prawnych, takich jak np. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności z 1950 roku, w której w art. 9 ust. 1 zagwarantowano prawo do 

wolności myśli, sumienia i wyznania1611. Warto jednak zwrócić uwagę, że klauzule 

specjalne, zawierające odniesienie do EKPC stosuje się wyłącznie w umowach 

podpisywanych z państwami będącymi członkami Rady Europy1612. Dla przykładu, 

odniesienie do EKPC odnajdziemy w treści umów podpisanych przez UE z Albanią, 

Bośnią i Hercegowiną, Gruzją, Macedonią, Mołdawią, Ukrainą czy Serbią1613. 

Mając na uwadze powyższe, warto zauważyć, że w sytuacji, gdy jedna ze stron 

umowy naruszy istotny element klauzuli, czyli obowiązek poszanowania praw człowieka, 

wówczas druga strona może uruchomić jednostronnie „odpowiednie środki” na 

podstawie tzw. klauzuli niewykonania1614. Takie środki mogą przybierać rozmaite formy. 

Najczęściej obejmują one zawieszenie wszelkich zobowiązań pomiędzy stronami, w tym 

w szczególności zobowiązań o charakterze handlowym lub finansowym1615. Zdarza się 

również, że wspomniane środki obejmują zawieszenie spotkań ramowych czy 

współpracy technicznej pomiędzy stronami umowy międzynarodowej. Co ważne, środki 

 
1610 Zob. art. 1 w: Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union 

and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part, Dz. Urz. UE 

L 343 z dnia 22 grudnia 2017 r., s. 3–32. 
1611 Zgodnie z brzmieniem art. 9 EKPC: „(1) Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; 

prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie 

lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, 

nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne; (2) Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań 

może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w 

społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku 

publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”. Zob. Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, 

nr 61, poz. 284. 
1612 Por. Parlament Europejski, The European Parliament’s in relations to human rights in trade and 

investment agreements, dz. cyt., s. 9. 
1613 Por. A.C. Prickartz, I. Staudinger, Policy vs practice: The use, implementation and enforcement of 

human rights clauses in the European Union’s international trade agreements, dz. cyt., s. 10. 
1614 Por. Parlament Europejski, The European Parliament’s in relations to human rights in trade and 

investment agreements, dz. cyt., s. 8, 17. 
1615 Por. tamże, s. 11. 
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te powinny być proporcjonalne w stosunku do naruszenia praw człowieka przez państwo 

trzecie1616. Można zatem śmiało powiedzieć, że mechanizmy warunkowości działają na 

zasadzie „kija i marchewki”, tj.: „kija”, który oznacza karę lub zawieszenie określonych 

świadczeń przez UE, bądź „marchewki” w postaci korzyści lub nagrody za przestrzeganie 

zobowiązań z zakresu poszanowania praw człowieka. Jak trafnie zauważają Anne-Carlijn 

Prickartz i Isabel Staudinger, Unia Europejska zwykle decyduje się na zastosowanie 

finansowej zachęty państw trzecich do przestrzegania praw człowieka, uznając ją za 

potencjalnie najbardziej skuteczną1617. 

Włączenie klauzul dotyczących praw człowieka do umów zawieranych przez UE 

z państwami trzecimi wydaje się prima facie istotnym narzędziem ochrony praw 

człowieka na świecie, które UE przyjęła w ramach wspólnej polityki handlowej. 

Niemniej jednak, unijna polityka w zakresie spójności wdrażania i egzekwowania klauzul 

dotyczących praw człowieka spotkała się z dość sporą krytyką w literaturze 

przedmiotu1618. Krytyka ta wydaje się być w pełni uzasadniona, ponieważ stosowanie 

klauzul nie zostało jak do tej pory ujednolicone przez Unię Europejską, przez co w dużej 

mierze wciąż jest uzależnione od pozycji geopolitycznej zajmowanej przez konkretne 

państwo trzecie na arenie międzynarodowej. Zdaniem Unii Europejskiej takie podejście 

jest podyktowane stosowaną przez nią praktyką dopasowywania unijnej strategii w 

dziedzinie praw człowieka do specyfiki danego kraju partnerskiego, co zostało 

potwierdzone m.in. w komunikacie Komisji Europejskiej z 2011 roku. W owym 

dokumencie Komisja Europejska wskazała, że zróżnicowane traktowanie państw trzecich 

przez UE pozwala jej na osiągnięcie zdecydowanie lepszych rezultatów w dziedzinie 

ochrony praw człowieka, niż gdyby zastosowała ona jedno, uniwersalne podejście do 

wszystkich swoich partnerów zewnętrznych1619. W praktyce sytuacja kształtuje się 

bowiem nieco inaczej. Unia Europejska wraz ze swoimi państwami członkowskimi w 

sposób znacznie bardziej rygorystyczny traktuje państwa słabsze pod względem 

ekonomicznym i uzależnione w dużej mierze od ich pomocy finansowej, zaś wykazuje 

dużo większą wyrozumiałość wobec państw, które mają istotne znaczenie z punktu 

 
1616 Zob. Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief, dz. cyt., pkt 57. 
1617 Por. A.C. Prickartz, I. Staudinger, Policy vs practice: The use, implementation and enforcement of 

human rights clauses in the European Union’s international trade agreements, dz. cyt., s. 5. 
1618 Por. tamże, s. 3. 
1619 Zob. Wspólny Komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady, Prawa człowieka i 

demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia, dz. cyt., s. 

8. 
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widzenia interesów gospodarczych i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W związku z 

tym, klauzule warunkowości są częściej wdrażane wobec krajów Afryki Subsaharyjskiej 

niż w umowach zawieranych z przedstawicielami innych regionów1620, aczkolwiek UE 

unika wdrażania klauzul w tych państwach, które uważa za swoich kluczowych 

partnerów w walce przeciwko terroryzmowi i/lub ważnych partnerów dla utrzymania 

pokoju w danym regionie1621. 

Kraje rozwinięte mają znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną, stąd też 

niechętnie decydują się na włączenie klauzul dotyczących praw człowieka do umów 

międzynarodowych zawieranych z UE. Na przykład, w umowie międzynarodowej 

podpisanej przez Unię Europejską z Chińską Republiką Ludową nie została zawarta 

żadna klauzula dotycząca praw człowieka1622, mimo, że UE co jakiś czas poddaje krytyce 

podejście tego kraju do kwestii praw człowieka. Na przykład, w dniu 17 grudnia 2020 

roku Joseph Borell, Wysoki Przedstawiciel UE ds. ZIPB podczas wygłaszania swojej 

przemowy w Parlamencie Europejskim, skrytykował zarówno akty naruszania wolności 

religijnej w Xinjiangu i Tybecie, jak i politykę prowadzoną przez Chińską Republikę 

Ludową wobec mniejszości ujgurskiej. Działania podejmowane przez UE w tym zakresie 

nie wydają się być jednak wystarczające. Stąd też na Unię Europejską wywierana jest 

coraz większa presja opinii publicznej, aby zajęła ona bardziej stanowcze stanowisko w 

sprawie przetrzymywania ujgurskich muzułmanów w obozach pracy w prowincji 

Xinjiang1623, które to niewątpliwie uchodzi za przejaw ludobójstwa. Parlament 

 
1620 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że selektywne wdrażanie klauzul dotyczących praw człowieka 

przez UE może być podyktowane jej interesem ekonomicznym lub wiąże się z interesem bezpieczeństwa. 

Wskazuje się ponadto, że Unia Europejska obejmuje chętniej sankcjami państwa, które są położone w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie. Jednakże hipoteza odległości wydaje się nie mieć istotnego znaczenia. Klauzule 

są wdrażane w krajach, które są zbliżone do UE, jak i wobec tych, które są położone dalej pod względem 

geograficznym. Por. J. Saltnes, The EU’s Human Rights Policy. Unpacking the literature on the EU’s 

implementation of aid conditionality, “ARENA Working Paper Series” 2013, no. 2, s. 2-3. 
1621 Do takich krajów zalicza się np. Nigerię, Etiopię czy Kenię. Kraje te uznawane są za stosunkowo 

stabilne w swoim regionie. Etiopia i Kenia są położone we wschodniej części Afryki. Etiopia uchodzi za 

kluczowego sojusznika Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z terroryzmem. Kenia zaś graniczy z 

niestabilną Somalią, natomiast Etiopia z Sudanem, Dżibuti i Erytreą. Z kolei Nigeria jest położona w 

zachodniej części Afryki i stanowi główny motor gospodarczy w regionie.  

Co ciekawe, w literaturze przedmiotu czasami wysuwa się argument, że europejskie potęgi kolonialne takie, 

jak Republika Francuska są znacznie bardziej niechętne do karania swoich byłych kolonii niż innych 

krajów. Por. J. Saltnes, The EU’s Human Rights Policy. Unpacking the literature on the EU’s 

implementation of aid conditionality, dz. cyt., s. 4-5, 11. 
1622 Por. F. Tereszkiewicz, Klauzule praw człowieka w umowach międzynarodowych zawieranych przez 

Unię Europejską [w:] M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz, Europejska konwencja o ochronie praw 

człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej 2016, s. 277. 
1623 Por. A. Brzozowski, EU, China make progress on investment deal despite human rights tensions, 

euroactiv.com, 14 wrzesień 2020 r., https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-china-make-

progress-on-investment-deal-despite-human-rights-tensions/ [dostęp: 1.02.2021 r.]. 
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Europejski apeluje do UE o włączenie mocnych i wykonalnych klauzul dotyczących praw 

człowieka do wszelkich umów handlowych z Chińską Republiką Ludową, w tym także 

do intensywnie dyskutowanej obecnie umowy inwestycyjnej1624. Co więcej, w wydanej 

rezolucji w 2020 roku Parlament Europejski wyraźnie zaznaczył, że w centrum relacji 

Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową powinna znaleźć się właśnie promocja 

praw człowieka1625. 

Zważywszy na powyższe, należy zaznaczyć, że Unia Europejska stara się 

eksportować swoje wartości i standardy w zakresie praw człowieka przede wszystkim do 

krajów rozwijających się, z którymi prowadzi stosunki handlowe. Do tej pory, najbardziej 

rozbudowany system klauzul praw człowieka można było odnaleźć w umowie z Kotonu 

z 2000 roku, która została podpisana pomiędzy UE i państwami regionu AKP, czyli 

Afryki, Karaibów i Pacyfiku1626. Przyjęte wewnątrz tej umowy rozwiązania prawne 

ustanowiły obowiązujący przez długi czas wzór klauzuli dotyczącej praw człowieka dla 

umów międzynarodowych UE1627.Warto jednocześnie zauważyć, że umowa z Kotonu 

wygasła w 2020 roku, przez co klauzule praw człowieka w niej zawarte straciły moc 

prawnie obowiązującą. Aktualnie można jedynie przypuszczać, że w nowo 

wynegocjowanej umowie Unia Europejska zdecyduje się na kontynuowanie 

wspomnianych klauzul1628.  

Niestety, w porównaniu do liczby potencjalnych przypadków, w których klauzula 

praw człowieka powinna być aktywna, Unia Europejska rzadko kiedy decyduje się na 

uruchomienie procedury jej egzekwowania. W sytuacji, gdy już dochodzi do naruszeń 

praw człowieka w państwie trzecim, Unia Europejska sporadycznie podejmuje decyzję o 

zawieszeniu preferencji handlowych. Zazwyczaj decyduje się ona jedynie na 

ograniczenie dialogu politycznego lub współpracy technicznej z konkretnym państwem 

 
1624 Zob. Parlament Europejski, Resolution on Forced labour and the situation of the Uyghurs in the 

Xinjiang Uyghur Autonomous Region, 2020/2913(RSP), pkt 8. 
1625 Zob. tamże, pkt 12. 
1626 Zob. Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony 

a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonie 23 czerwca 

2000 roku, Dz. Urz. UE L 317 z dnia 15 grudnia 2000 r., s. 3-353. 
1627 Wraz z upływem czasu następowała ewolucja klauzuli praw człowieka zawieranych przez UE w 

umowach międzynarodowych. Por. F. Tereszkiewicz, Klauzule praw człowieka w umowach 

międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską, dz. cyt., s. 275. 
1628 Umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy Unią Europejską a krajami rozwijającymi się (tzw. umowa z 

Kotonu) miała na celu eliminację ubóstwa oraz włączenie tych krajów w gospodarkę światową. Umowa 

wygasła w lutym 2020 roku. Unia Europejska podjęła już pracę nad określeniem nowych stosunków z 

krajami AKP. Przyszła umowa o partnerstwie miałaby obejmować m.in.: kwestie demokracji i praw 

człowieka. Więcej na ten temat zob.: Umowa z Kotonu, 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cotonou-agreement/ [dostęp: 10.04.2020 r.]. 
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trzecim1629. Zaskakujące wydaje się być również to, że Unia Europejska podejmuje 

działania zazwyczaj wobec państw, w których występuje wysoki poziom niepokoju 

politycznego i dochodzi do łamania norm demokratycznych; rzadko kiedy dochodzi 

natomiast do pogorszenia relacji UE z państwem trzecim wyłącznie z uwagi na 

występujący w nim wyraźnie niski poziom ochrony praw człowieka1630. 

 Strategia działania UE wobec państwa trzeciego w zakresie egzekwowania 

wobec niego prawa do wolności religijnej opiera się na osiągnięciu najniższego 

wspólnego mianownika, który byliby w stanie zaakceptować wszystkie podmioty, tj. 

Unia Europejska, państwa członkowskie UE, oraz państwa trzecie. Zazwyczaj polega to 

na potępieniu przez UE w dokumencie z zakresu unijnego soft law działań podmiotów 

naruszających wolność religijną i jednocześnie na nie podejmowaniu przez Unię żadnych 

innych, poważniejszych działań, które mogłyby choćby w najmniejszym sposób zagrozić 

jej interesom ekonomicznym1631. W przekonaniu Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych, ochrona i promocja wolności religii lub przekonań musi być wyraźnie 

zintegrowana z wysiłkami UE na rzecz promowania demokracji, rozwoju czy budowania 

pokoju w państwach trzecich. Gwałtowne konflikty, ubóstwo, słabe instytucje 

państwowe, czy szerzenie kultury nietolerancji w sposób znaczący przyczyniają się do 

naruszeń FoRB na świecie. Dlatego też wysiłki podejmowane przez UE na rzecz FoRB 

powinny stanowić istotny i stały komponent unijnej strategii na rzecz demokratyzacji, 

rozwoju oraz budowania pokoju w różnych regionach świata1632. 

Selektywna aktywność we wdrażaniu klauzul praw człowieka przez Komisję 

Europejską, odpowiedzialną za negocjowanie umów międzynarodowych, spotkała się z 

wyraźną krytyką Parlamentu Europejskiego. W rezolucji z dnia 25 listopada 2010 r. w 

sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowe 

umowy handlowe Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla włączenia klauzul 

dotyczących praw człowieka do wszelkich umów międzynarodowych zawieranych przez 

UE z państwami trzecimi. Ponadto zwrócił on szczególną uwagę na poważne wyzwania 

 
1629 Por. Parlament Europejski, The European Parliament’s in relations to human rights in trade and 

investment agreements, dz. cyt., s. 12. 
1630 Por. J. Saltnes, The EU’s Human Rights Policy. Unpacking the literature on the EU’s implementation 

of aid conditionality, dz. cyt., s. 8. 
1631 Por. P. Annicchino, Is the European Union Going Deep on Democracy and Religious Freedom?, dz. 

cyt.,  s. 37.  
1632 Por. M.J. Petersen, K. Marshall, Promoting freedom of religion or belief – key lessons, 

openglobalrights.org, 18 grudnia 2019 r., https://www.openglobalrights.org/promoting-freedom-of-

religion-or-belief-key-lessons/ [dostęp: 12.05.2021 r.]; P. Annicchino, Is the European Union Going Deep 

on Democracy and Religious Freedom?, dz. cyt., s. 35. 
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związane z monitorowaniem i wdrażaniem wspomnianych klauzul1633. Z kolei w 

rezolucji z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie polityki zagranicznej UE w świecie różnic 

kulturowych i religijnych Parlament wskazywał, że poszanowanie praw człowieka, w tym 

prawa do wolności religijnej, stanowi ważną zasadę polityki zewnętrznej UE, która w 

znaczący sposób przyczynia się do zachowania większej stabilności stosunków 

międzynarodowych1634. Mając to na uwadze, należy podkreślić, że Parlament Europejski 

niejednokrotnie wzywał Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do 

niezawierania umów o wolnym handlu lub układów stowarzyszeniowych (nawet tych 

zawierających klauzule praw człowieka) z państwami trzecimi, w których według 

raportów przedstawianych przez Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ 

dochodzi do drastycznego łamania praw człowieka1635. 

Apele Parlamentu Europejskiego o zwiększenie zasięgu klauzul praw człowieka 

w umowach z państwami trzecimi nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Na mocy Traktatu 

z Lizbony Parlament Europejski uzyskał nowe uprawnienia, które w sposób znaczący 

zwiększyły jego rolę w procesie kształtowania polityki zewnętrznej UE. Zgodnie z 

brzmieniem art. 218 ust. 6 lit. a TFUE, Parlament wyraża zgodę na zawarcie przez UE 

większości umów międzynarodowych, m.in. układów stowarzyszeniowych czy umów 

handlowych z państwami trzecimi. Może on zatem potencjalnie wykorzystać prawo do 

odmowy udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy UE a państwem trzecim w celu 

nakłonienia tych państw do poprawy ich wewnętrznych standardów dotyczących 

przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności1636. 

Niewątpliwie wybiórczy i niespójny proces wdrażania i egzekwowania klauzul 

dotyczących praw człowieka w umowach międzynarodowych UE wydaje się być 

sprzeczny z treścią Strategicznych ram przyjętych w 2012 roku, w których Unia 

Europejska stwierdziła, że wykorzysta pełen zakres instrumentów, jakimi dysponuje w 

polityce zewnętrznej, by móc skuteczniej chronić i promować prawa człowieka na 

świecie. Niepodejmowanie przez UE stosownych kroków w tym zakresie może 

doprowadzić w niedalekiej przyszłości do obniżenia i tak już nadszarpniętej 

 
1633 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz 

norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowe umowy handlowe, P7_TA (2010) 0434, pkt 12. 
1634 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie polityki zagranicznej 

UE w świecie różnic kulturowych i religijnych, dz. cyt., pkt 14. 
1635 Zob. Parlament Europejski, Report on the evaluation of EU sanctions as part of the EU’s actions and 

policies in the area of human rights (2008/2031(INI)), 15 lipca 2008 r., pkt. 20. 
1636 Szerzej na ten temat: Por. Parlament Europejski, The European Parliament’s in relations to human 

rights in trade and investment agreements, dz. cyt., s. 21 i n. 
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wiarygodności Unii Europejskiej jako normatywnej potęgi w relacjach 

międzynarodowych. 

5.9. Globalny system sankcji Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka 

 W 2019 roku społeczność międzynarodowa obchodziła dziesięciolecie Karty 

Praw Podstawowych i siedemdziesięciolecie Rady Europy. Te dwie rocznice dały Unii 

Europejskiej impuls do podjęcia większego wysiłku na rzecz przełożenia unijnych ram 

prawnych i politycznych w dziedzinie ochrony praw człowieka na rzeczywiste działania. 

W związku z tym, już w dniu 9 grudnia 2019 roku Rada ds. Zagranicznych zgodziła się 

co do potrzeby zainicjowania przez Wysokiego Przedstawiciela UE ds. ZIPB prac nad 

unijnym systemem globalnych sankcji praw człowieka, by móc w ten sposób efektywniej 

przeciwdziałać naruszeniom praw człowieka na całym świecie1637. Z kolei w dniu 17 

listopada 2020 roku Rada UE zatwierdziła konkluzje w sprawie nowego Planu działania 

na lata 2020-2024, w którym zobowiązała Unię Europejską do opracowania 

horyzontalnego systemu sankcji za naruszenie praw człowieka na świecie1638. Dlatego też 

już w dniu 7 grudnia tego samego roku na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, które 

odbyło się w formie telekonferencji, zostało przyjęte Rozporządzenie1639 i Decyzja1640 w 

sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na poważne pogwałcenia i naruszenia 

praw człowieka.  

 Na podstawie powyżej wymienionych aktów prawa wtórnego Unia Europejska 

ustanowiła globalny reżim sankcji praw człowieka (ang. the Global Human Rights 

Sanction Regime, w skrócie EUGHRSR), umożliwiający jej nałożenie sankcji na osoby, 

podmioty i organy zaangażowane lub odpowiedzialne za poważne naruszenia i nadużycia 

praw człowieka na całym świecie. Przed ustanowieniem globalnego reżimu sankcji, Unia 

Europejska była wyposażona przez państwa członkowskie jedynie w takie kompetencje, 

które umożliwiały jej nakładanie sankcji na państwa trzecie wyłącznie w ramach tzw. 

 
1637 Por. Rada Unii Europejskiej, Human rights and democracy in the world: Council approves 2019 EU 

annual report, Press releases, 15 czerwca 2019 r., https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/06/15/human-rights-and-democracy-in-the-world-council-approves-2019-eu-annual-report/ 

[dostęp: 1.02.2021 r.]. 
1638 Zob. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania UE dotyczący 

praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024, Bruksela 25 marca 2020 r. 
1639 Zob. Rozporządzenie Rady UE 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających 

stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, Dz. Urz. UE L 410 z dnia 7 

grudnia 2020 r., s. 1-12. 
1640 Zob. Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1999 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających 

stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, Dz. Urz. UE L 410 z dnia 7 

grudnia 2020 r., s. 13-19. 
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systemów sankcji. Co ważne, owe systemy sankcji dotyczyły konkretnych państw 

trzecich, a nie pojedynczych osób czy podmiotów1641. 

Podkreślić trzeba, że globalny system sankcji UE w zakresie praw człowieka 

stanowi część Planu Działania UE na rzecz praw człowieka i demokracji na lata 2020-

2024 i uchodzi za istotny komponent szerszej strategii UE w dziedzinie praw człowieka. 

System ten jest wzorowany na amerykańskiej ustawie Magnitskiego (ang. Magnitsky 

Act), nakładającej sankcje na przedstawicieli dowolnego kraju za korupcję i ciężkie 

naruszenia praw człowieka1642. 

Ustawa Magnitskiego została przyjęta przez amerykańską Izbę Reprezentantów 

w 2012 roku, a następnie podpisana przez ówczesnego prezydenta USA, Baracka Obamę. 

Na podstawie tejże ustawy Stany Zjednoczone Ameryki mogą blokować wydawanie wiz 

rosyjskim urzędnikom, którzy zostali uznani za osoby odpowiedzialne za przypadki 

poważnego naruszenia praw człowieka. Ponadto procedurze blokowania mogą być 

również objęte ich amerykańskie konta bankowe1643. O unijnej wersji ustawy 

Magnitskiego zaczęto mówić tuż po śmierci Siergieja Magnitskiego w 2009 roku, 

aczkolwiek prace nad nowym reżimem sankcyjnym były dość długotrwałe, ponieważ 

zgodę na ich wprowadzenie musiały wyrazić wszystkie państwa członkowskie UE1644. 

Ustanowienie globalnego systemu sankcyjnego miało przyczynić się głównie do 

wzmocnienia roli Unii Europejskiej jako strażnika praw człowieka w skali globalnej.  

Globalny system sankcji UE ustanowiony w 2020 roku ma zastosowanie wobec 

poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka w różnych częściach świata. Dzięki 

temu systemowi Unia Europejska posiada dodatkowy instrument, który umożliwia jej 

 
1641 Ten nowy horyzontalny system ma zastosowanie obok, istniejących już w ramach UE, systemów 

sankcji geograficznych. Zob. EU Sanctions Map, sanctionsmap,eu, https://www.sanctionsmap.eu/#/main 

[dostęp: 26.02.2021 r.]. 
1642 Nazwa ustawy pochodzi od nazwiska rosyjskiego prawnika Siergieja Magnitskiego, który zmarł w 

moskiewskim więzieniu po ciężkim pobiciu przez strażników więziennych w 2009 roku. Magnitsky był 

zaangażowany w walkę z korupcją wśród rosyjskich urzędników. Por. Kongres przyjął „globalną ustawę 

Magnitskiego”, tvn24.pl, 9 grudnia 2016 r., https://tvn24.pl/swiat/kongres-przyjal-globalna-ustawe-

magnitskiego-ra698432-3197676 [dostęp: 21.02.2021 r.]; M. Kucharczyk, Powstanie unijna ustawa 

Magnitskiego, euractiv.pl 11 grudnia 2019 r., https://www.euractiv.pl/section/instytucje-

ue/news/powstanie-unijna-ustawa-magnitskiego/ [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
1643 Por. A. Wolska, UE ustanowiła nowy reżim sankcyjny za łamanie praw człowieka. Inspiracją śmierć 

Siergieja Magnitskiego, euroactiv.pl, 7 grudnia 2020 r., https://www.euractiv.pl/section/polityka-

zagraniczna-ue/news/ue-ustanowila-nowy-rezim-sankcyjny-za-lamanie-praw-czlowieka-siergiej-

magnitski/ [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
1644 Por. tamże. 
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propagowanie praw człowieka w bardziej bezpośredni i efektywniejszy sposób1645. Nowy 

system sankcji UE obejmuje środki indywidualne, które mają zastosowanie m.in. wobec 

osób lub podmiotów odpowiedzialnych za pogwałcenie lub naruszenie praw człowieka 

lub wobec osób, które biorą w tym udział1646. Na podstawie nowo powstałego reżimu 

sankcyjnego Unia Europejska ustanowiła: po pierwsze – „zamrożenie środków 

finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 

organów odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka lub 

udzielających wsparcia przy popełnianiu tych czynów bądź też w inny sposób 

zaangażowanych w popełnianie tych czynów”, po drugie – „zakaz udostępniania im 

środków finansowych i zasobów gospodarczych”1647. Zgodnie z tym, do unijnej listy 

sankcyjnej nie będą dodawane państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne. Podmiotem 

sankcji mogą być zarówno podmioty państwowe, jak i niepaństwowe; bez względu na to, 

gdzie się znajdują i niezależnie od tego, czy popełniają te naruszenia i nadużycia we 

własnym państwie, czy na terytorium innego państwa1648. Przyjęcie tak szerokiego 

rozwiązania ma ułatwić stosowanie sankcji zarówno pod względem proceduralnym, jak 

i politycznym. 

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 dość szeroko definiuje zakres tematyczny, 

w którym sankcje mogą być przyjęte przez Radę Unii Europejskiej na mocy stosownej 

decyzji. Poniższa tabela ukazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy sankcji 

ustanowionych w ramach globalnego systemu sankcji UE w zakresie praw człowieka. 

Ponadto w tabeli przedstawiono zakres instrumentów prawa międzynarodowego, które 

są uwzględniane przez UE przy zastosowaniu sankcji. 

 
1645 Por. Rada Unii Europejskiej, Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka: oświadczenie 

wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej, Komunikat prasowy, 8 grudnia 2020 r., 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/12/08/eu-global-human-rights-sanctions-

regime-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/ [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
1646 Zob. Wytyczne Komisji dotyczące wdrażania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 1998/2020, 

C(2020) 9432 final, Bruksela 17 grudnia 2020 r. 
1647 Rozporządzenie Rady UE 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających 

stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, Dz. Urz. UE L 410 z dnia 7 

grudnia 2020 r., s. 1-12; Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1999 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków 

ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, Dz. Urz. UE L 

410 z dnia 7 grudnia 2020 r., s. 13-19. 

 
1648 Zob. Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Questions and Answers: EU Global Human Rights 

Sanction Regime, Press Releases, Bruksela 7 grudnia 2020 r., 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90013/questions-and-answers-eu-global-

human-rights-sanctions-regime_en [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
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Tabela nr 14. Zakres zastosowania sankcji przez UE według art. 2 Rozporządzenia Rady (UE) 

2020/1998. 

 

Zakres podmiotowy 

sankcji 

 

- podmioty państwowe 

- inne podmioty, które sprawują faktyczną kontrolę nad danym terytorium lub 

sprawują nad nim faktyczną władzę 

- inne podmioty niepaństwowe, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4 decyzji (WPZiB) 

2020/1999. 

 

 

Zakres przedmiotowy 

sankcji 

 

- ludobójstwo 

- zbrodnia przeciwko ludzkości 

- poważne pogwałcenie lub naruszenie praw człowieka takie, jak: 

  a) tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo 

karanie, 

  b) niewolnictwo, 

  c) pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje lub zabójstwa, 

  d) wymuszone zaginięcie osób, 

  e) arbitralne aresztowania lub zatrzymania; 

- inne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, które obejmują m.in. 

następujące pogwałcenia lub naruszenia, w zakresie, w jakim są one 

szeroko rozpowszechnione, systematyczne lub w inny sposób poważne w 

odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej: 

  a) handel ludźmi, jak również naruszenia praw człowieka przez 

przemytników   migrantów, 

  b) przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć, 

  c) pogwałcenia lub naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i 

zrzeszania się, 

  d) pogwałcenia lub naruszenia wolności wyrażania opinii i wolności 

wypowiedzi, 

  e) pogwałcenia lub naruszenia wolności religii lub przekonań. 

 

 

Zakres instrumentów 

prawa 

międzynarodowego 

uwzględnianych 

przez UE przy 

stosowaniu sankcji 

 

- Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, 

- Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 

- Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, 

- Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

- Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji rasowej, 

- Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 

- Konwencja o prawach dziecka, 

- Międzynarodowa konwencja o ochronie wszystkich osób przed 

wymuszonym zaginięciem, 

- Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 

- Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w 

szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów 

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 

- Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, 

- Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 w sprawie środków 

ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, Dz. Urz. UE L 

410 I/1 z dnia 7 grudnia 2020 r., s. 1-12. 

 Z powyższej tabeli jasno wynika, że obszar tematyczny stosowania sankcji przez 

UE na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 obejmuje akty naruszenia lub 
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pogwałcenia prawa do wolności religii lub przekonań. Niemniej jednak, zastosowanie 

sankcji unijnych w tym przypadku jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy akty te są 

powszechne, systematyczne lub w inny sposób budzą poważne obawy z punktu widzenia 

celów WPZiB określonych w art. 21 TUE1649.  

W świetle brzmienia art. 5 ust. 1 decyzji Rady 2020/1999 Rada Unii Europejskiej, 

stanowiąc jednomyślnie, przyjmuje sankcje na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii 

Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa lub państwa członkowskiego 

UE1650. Należy jednocześnie zauważyć, że podjęcie decyzji przez Radę UE następuje na 

zasadzie jednomyślności, co może przyczynić się do znacznego opóźnienia przyjęcia 

odpowiednich sankcji personalnych przez UE lub negatywnie wpłynąć na ich efektywną 

realizację. Negocjacje prowadzone przez państwa członkowskie UE w sprawie przyjęcia 

decyzji o nałożeniu sankcji na konkretny podmiot naruszający prawa człowieka mogą 

okazać się być zbyt długotrwałe; dzieje się tak ze względu na nierzadko występujące 

rozbieżności w stanowiskach przyjętych przez państwa członkowskie UE w tym zakresie. 

Co więcej, ograniczenie skuteczności wprowadzonych sankcji może wynikać z 

niejednolitego ich wdrażania przez wszystkie państwa członkowskie UE. Niemniej, 

warunki wykonywania unijnych sankcji zostały określone w wytycznych opracowanych 

przez Komisję Europejską, które nie mają charakteru prawnie wiążącego1651. 

Należy rozważyć także inną sytuację: w przypadku, gdy państwa członkowskie 

UE będą posiadały zbliżone do siebie stanowiska co do konieczności zastosowania 

restrykcji, to globalny system sankcji w zakresie praw człowieka może okazać się 

skutecznym narzędziem do walki z poważnym pogwałceniem lub naruszeniem praw 

człowieka na świecie, w tym także wolności religijnej. Należy przy tym podkreślić, że w 

związku z ustanowieniem globalnego systemu sankcji UE w 2020 roku, Parlament 

Europejski niejednokrotnie domagał się nałożenia sankcji na Chińską Republikę Ludową. 

Motywem do ich zastosowania miały być represje permanentnie wymierzane przez 

 
1649 Zob. art 2 Rozporządzenia Rady UE 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków 

ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, dz. cyt., s. 3. 
1650 Zob. Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1999 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających 

stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, Dz. Urz. UE L 410 z dnia 7 

grudnia 2020 r., s. 13-19. 
1651 Por. E. Kaca, Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka: możliwości i ograniczenia, 

Biuletyn PISM nr 37, 24 lutego 2021, 

https://www.pism.pl/publikacje/Globalny_system_sankcji_UE_za_naruszenia_praw_czlowieka_mozliwo

sci_i_ograniczenia [dostęp: 27.02.2021 r.]. 
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władze centralne w przedstawicieli mniejszości etnicznej Ujgurów1652. Jak podaje 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, około miliona, a prawdopodobnie nawet i więcej 

Ujgurów przebywa obecnie w specjalnych łagrach i obozach reedukacji politycznej, w 

których chińskie władze centralne zmuszają ich do ciężkiej pracy. Prześladowania i 

represje wobec wspólnot religijnych nasiliły chińskie przepisy dotyczące kwestii 

wyznaniowych, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2018 roku. Owe przepisy mocno 

ograniczyły działalność grup religijnych w ChRL, zmuszając je m.in. do działania w 

zgodzie z linią polityczną Komunistycznej Partii Chin. Poza tym, w Chińskiej Republice 

Ludowej nie tylko odnotowuje się największą na świecie liczbę więźniów religijnych, ale 

także wskazuje się na celowe i systematyczne niszczenie kościołów, meczetów i innych 

miejsc kultu religijnego1653. 

W dniu 17 grudnia 2020 roku posłowie do PE przyjęli rezolucję w sprawie pracy 

przymusowej i sytuacji Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur. 

Przyczyną jej przyjęcia było m.in. jawne ograniczanie możliwości realizowania praktyk 

religijnych owej muzułmańskiej mniejszości etnicznej1654. We wspomnianej rezolucji 

posłowe do PE wezwali rząd chiński do przestrzegania podstawowych wolności 

Ujgurów, w tym także do przysługującego im prawa do wolności religijnej1655. Ponadto 

członkowie Parlamentu Europejskiego wezwali rząd chiński do natychmiastowego 

zaprzestania praktyki zatrzymywania członków mniejszości ujgurskiej i innych 

mniejszości muzułmańskich, oraz „zaprzestania finansowanych przez rząd programów 

pracy przymusowej i masowej sterylizacji”1656. Z perspektywy ustanowienia globalnego 

reżimu sankcji UE istotny wydaje się być tutaj zwłaszcza punkt 20 wspomnianej 

rezolucji, w którym Parlament Europejski wezwał „państwa członkowskie i Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do szybkiej 

oceny przyjęcia sankcji wobec chińskich urzędników i podmiotów państwowych, takich 

jak Xinjiang Production and Construction Corporation, odpowiedzialnych za 

opracowanie i wdrożenie polityki masowego przetrzymywania Ujgurów i innych 

 
1652 Por. tamże. 
1653 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie pracy przymusowej i 

sytuacji Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, dz. cyt., lit. f. 
1654 Zob. tamże, lit. b. 
1655 Zob. tamże, pkt 2. 
1656 Zob. tamże, pkt 3. 
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turkijskich muzułmanów w Sinciangu, za stosowanie pracy przymusowej oraz za 

dotkliwe ograniczanie wolności wyznania”1657. 

 Podczas poświęconej trudnej sytuacji Ujgurów w ChRL debaty, zorganizowanej 

w Strasburgu Wysoki Przedstawiciel UE ds. ZIPB, Josep Borell, powiedział, że 

„podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby umożliwić wprowadzenie takich sankcji, o ile 

zgodzą się na to państwa członkowskie”, dodając jednocześnie, że „Chiny zostaną 

potraktowane tak, jak każdy kraj, który łamie prawa człowieka”1658. Warto jednocześnie 

nadmienić, że trudna sytuacja Ujgurów w ChRL spotkała się już ze stanowczą reakcją 

jednego ze światowych mocarstw. Otóż w 2020 roku amerykański Kongres uchwalił 

Ustawę o polityce ujgurskiej w zakresie praw człowieka (ang. the Uyghur Human Rights 

Policy Act)1659. W tym samym roku amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła także 

Ustawę o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów (ang. the Uyghur Forced Labor 

Prevention Act), która nakłada różne ograniczenia, takie jak np. zakaz importu niektórych 

towarów z Sinciangu czy sankcje na osoby odpowiedzialne za łamanie praw 

człowieka1660. 

Przyjęcie unijnych restrykcji wobec podmiotów i osób pochodzących z Chińskiej 

Republiki Ludowej może okazać się problematyczne ze względów politycznych, gdyż 

może doprowadzić do znacznego ochłodzeniem relacji dwustronnych, a zwłaszcza tych 

o charakterze handlowych. Chińska Republika Ludowa jest ważnym partnerem 

handlowym Unii Europejskiej, dlatego stosunki gospodarcze i handlowe leżą u podstaw 

współpracy pomiędzy tymi dwoma aktorami stosunków międzynarodowych. Nie bez 

znaczenia jest również fakt, że ChRL jest jedną z największych gospodarek świata i 

jednocześnie największym globalnym eksporterem. Czynniki ekonomiczne nie powinny 

być jednak jedyną determinantą relacji na linii UE-ChRL. Jak trafnie zauważa Grupa 

Europejskiej Partii Ludowej, Chińska Republika Ludowa wyrażała swoje poparcie dla 

projektu integracji europejskiej jedynie wtedy, gdy ułatwiało to jej dostęp do jednolitego 

rynku wewnętrznego. Obecnie rząd chiński stara się „obchodzić ogólne, oparte na 

 
1657 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie pracy przymusowej i sytuacji 

Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, dz. cyt., pkt 20. 
1658 Por. M. Strzałkowski, PE wzywa do nałożenia sankcji za represje wobec Ujgurów, euroactiv.pl, 20 

grudnia 2019 r., https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/pe-wzywa-do-nalozenia-

sankcji-za-represje-wobec-ujgurow/ [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
1659 Zob. Uyghur Human Rights Policy Act of 2020, 17 czerwca 2020 r., 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744 [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
1660 Zob. Uyghur Forced Labor Prevention Act, 22 września 2020 r., https://www.congress.gov/bill/116th-

congress/house-bill/6210 [dostęp: 21.02.2021 r.]. 
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zasadach podejście instytucji europejskich”. Takiemu podejściu wydaje się sprzyjać w 

szczególności egoistyczne podejście większych państw członkowskich UE, które dążą 

głównie do tego, aby zapewnić swoim przedsiębiorstwom intratne umowy handlowo-

inwestycyjne z Chińską Republiką Ludową1661. 

Skuteczne i wspólne podejście państw członkowskich do ChRL wymaga przede 

wszystkim „spójnej, opartej na wartościach polityki zagranicznej i jej lojalnej realizacji 

przez UE i jej państwa członkowskie”1662. Wydaje się to być jednak niezwykle trudne do 

osiągnięcia; zwłaszcza, że ChRL i UE mają zdecydowanie odmienne podejście co do 

fundamentalnych kwestii wartości i norm, na których opiera się obecny porządek 

międzynarodowy1663. Niewątpliwie ustanowienie sankcji wobec chińskich podmiotów i 

osób zaangażowanych w prześladowanie religijne Ujgurów dałoby jasny sygnał 

polityczny ChRL, że Unia Europejska wraz ze swoimi państwami członkowskimi pragnie 

skuteczniej działać w dziedzinie ochrony praw człowieka na świecie, w tym także na 

rzecz wspomnianej już wolności religijnej.  

5.10. Wnioski 

Unia Europejska podejmuje szereg różnorodnych działań na rzecz ochrony i 

promocji wolności religijnej na świecie, mimo że: po pierwsze – posiada świecko-

liberalną tożsamość, po drugie – jednoczy wiele z najbardziej zsekularyzowanych państw 

świata. Można jedynie przypuszczać, że podjęcie przez Unię Europejską aktywności w 

zakresie ochrony i promocji wolności religijnej w państwach trzecich stanowi odpowiedź 

na wzrost zainteresowania tym obszarem w skali międzynarodowej, który odnotowano w 

przeciągu kilkunastu ostatnich lat. Za przykład mogą posłużyć tutaj choćby Stany 

Zjednoczone Ameryki, które kwestię wolności religijnej uczyniły znakiem 

rozpoznawczym swojej polityki zagranicznej, zwłaszcza za sprawą uchwalonej w 1998 

roku Międzynarodowej Ustawy o Wolności Religijnej1664. 

Unia Europejska nierzadko bywa oskarżana o wybiórczość działań w zakresie 

ochrony praw człowieka podejmowanych w ramach stosunków zewnętrznych UE z 

 
1661 Por. Grupa Europejskiej Partii Ludowej, Relacje UE-Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego 

partnerstwa, eppgroup.eu, 10 marca 2021 r., https://www.eppgroup.eu/pl/newsroom/publikacje/relacje-ue-

chiny-w-kierunku-sprawiedliwego-i-wzajemnego-partnerstwa [dostęp: 13.05.2021 r.]. 
1662 Tamże. 
1663 Por. tamże. 
1664 Por. M.J. Petersen, K. Marshall, Promoting freedom of religion or belief – key lessons, dz. cyt.. 
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państwami trzecimi1665. Przez wiele lat ochrona i promocja wolności religijnej nie 

stanowiła dla Unii Europejskiej priorytetu w polityce zagranicznej, współpracy 

rozwojowej czy programach dotyczących praw człowieka – dlatego też niektórzy zaczęli 

nawet określać FoRB mianem „prawa osieroconego lub porzuconego” przez Unię 

Europejską. W zaprezentowanych w powyższym rozdziale dokumentach politycznych i 

prawnych UE religia jest najczęściej określana w kontekście bezpieczeństwa, aczkolwiek 

bywa również traktowana jako kwestia praw człowieka1666. Niemniej jednak, europejskie 

elity polityczne w dużej mierze powstrzymują się od wyraźnego, a zarazem 

bezpośredniego odwoływania się do jakiejkolwiek religii w dokumentach unijnych 

opracowywanych w ramach polityki zewnętrznej UE. Można jedynie spekulować, że ma 

to związek z chęcią uniknięcia przez Unię Europejską potencjalnych oskarżeń o jej 

uprzedzenia wobec jakiejś konkretnej religii. 

Unia Europejska, by móc znacznie efektywniej prowadzić działania zewnętrzne 

w kwestii ochrony i propagowania wolności religijnej na świecie, powinna przede 

wszystkim wykazać większą wolę polityczną do podjęcia aktywności w tym obszarze, 

której obecnie zdecydowanie jej brakuje. Wydaje się to być szczególnie istotne zwłaszcza 

teraz, kiedy to zauważa się coraz liczniejsze przypadki rażącego naruszenia wolności 

religijnej na świecie. Religie stały się jeszcze bardziej podatne na ataki w dobie rosnącej 

pandemii koronawirusa. Władze państwowe, przyjmując przepisy prawne w celu 

przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii, niejednokrotnie podejmowały 

działania będące niekorzystne dla swobody praktykowania wolności religijnej1667. 

Ponadto jak zauważa Miriam Lexmann, słowacka posłanka do PE i członkini Komisji 

Spraw Zagranicznych, środki antykoronawirusowe są nierzadko wykorzystywane jako 

zasłona dymna skierowana przeciwko mniejszościom religijnym i etnicznym, np. 

chrześcijanom, Jazydom, Rohindżom czy ujgurskim muzułmanom1668. 

Wartym uwagi jest także fakt, że ochrona i promocja wolności religijnej wewnątrz 

i na zewnątrz UE w sposób znaczący różnią się od siebie. Dlatego też w przekonaniu Jána 

 
1665 Por. J. Wouters, K. Meuwissen, The European Union at the UN Human Rights Council. Multilateral 

Human Rights protection coming of age?, dz. cyt., s. 8. 
1666 Por. A. Jennichen, A transatlantic Secular Divide? The Representation of Religion in EU and US 

Foreign Policy, dz. cyt., s. 463. 
1667 Por. J. Figel, Europe and the challenge of religious freedom, janfigel.eu, https://www.janfigel.eu/single-

post/2020/07/17/europe-and-the-challenge-of-religious-freedom, [dostęp: 4.01.2021 r.]. 
1668 Por. M. Lexmann, Renewing the EU’s commitment to the protection of the freedom of religion or belief, 

euroactiv.pl, 11 grudnia 2020 r., https://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/opinion/renewing-

the-eus-commitment-to-the-protection-of-the-freedom-of-religion-and-belief/ [dostęp: 29.12.2020 r.]. 
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Figela „nie potrzebujemy obecnie nowych instytucji, ale potrzebujemy nowego, 

instytucjonalnego podejścia, łączącego zewnętrzny i wewnętrzny wymiar promocji 

FoRB. Potrzebujemy innowacyjnego podejścia”1669. Z zadowoleniem należy jednak 

przyjąć odnowienie przez Komisję Europejską mandatu specjalnego wysłannika ds. 

promocji wolności religii lub przekonań na zewnątrz UE.  Nowo wybrany na to 

stanowisko Christos Stylianides zapewnił, że „będzie wspierał starania Unii Europejskiej 

na rzecz ochrony praw człowieka, wolności religijnej i pojednania”1670. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1669 New Europe, “Dignity is the foundational principle of all human rights” – an interview with Jan Figel, 

neweurope.eu, 16 kwietnia 2019 r., https://www.neweurope.eu/article/dignity-is-the-foundational-

principle-of-all-human-rights-an-interview-with-jan-figel/ [dostęp: 2.02.2021 r.]. 
1670 Por. Cypryjczyk nowym pełnomocnikiem UE ds. wolności religijnej, ekai.pl, 6 maja 2021 r., 

https://www.ekai.pl/cypryjczyk-nowym-pelnomocnikiem-ue-ds-wolnosci-religijnej/ [dostęp: 12.05.2021 

r.]. 
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Zakończenie 
 

Unia Europejska, będąc wspólnotą państw europejskich, kreuje i prowadzi 

politykę wyznaniową w sposób aktywny i samodzielny. Polityka ta przybiera charakter 

sui generis, aczkolwiek czerpie ona inspiracje z modeli relacji pomiędzy państwem i 

religią charakterystycznych dla państw członkowskich UE. Niemniej jednak, polityki 

konfesyjnej UE nie da się przełożyć „jeden do jednego” na żaden z typów modeli 

ustrukturyzowania relacji państwo-religia występujący wewnątrz Unii Europejskiej, tj. 

modelu państwa wyznaniowego, modelu państwa świeckiego lub francuskiego modelu 

państwa świeckiego. Mówiąc inaczej, polityka wyznaniowa UE nie stanowi explicite 

odtworzenia jednego wybranego modelu polityki wyznaniowej prowadzonego w 

konkretnym państwie członkowskim UE. W związku z tym, w ramach powyższej pracy 

zastanawiano się, na czym właściwie polega specyfika unijnego modelu 

ustrukturyzowania relacji pomiędzy Unią Europejską a religią. 

 Na początku należy zauważyć, że choć od lat 90. XX wieku stosunek Unii 

Europejskiej wobec religii jest proaktywny, postać zinstytucjonalizowaną przybiera on 

dopiero w 2007 roku, czyli wraz z podpisaniem Traktatu z Lizbony przez państwa 

członkowskie UE. Niezależnie od tego, należy podkreślić, że podejście Unii Europejskiej 

do problematyki religijnej od zawsze cechowała złożoność i niejednorodność. Można 

zatem powiedzieć, że w przypadku UE mamy do czynienia z ideą płynnej polityki 

konfesyjnej, która jest definiowana w zależności od okoliczności występujących w danej 

chwili na poziomie unijnym.  

 W przeciwieństwie do swoich państw członkowskich, Unia Europejska nie 

posiada kompetencji własnych w zakresie kształtowania polityki wyznaniowej na 

poziomie ponadnarodowym. Potwierdza to Traktat o funkcjonowaniu UE, w którym 

zaprezentowany katalog kompetencji wyłącznych, dzielonych i uzupełniających UE nie 

sugeruje, jakoby Unia Europejska miała przyznane przez państwa członkowskie 

jakiekolwiek kompetencje w obszarze religii. Niemniej, Unia Europejska przyjmuje akty 

prawne, za pomocą których w sposób pośredni lub bezpośredni reguluje sprawy religijne. 

Oznacza to, że na poziomie unijnym sprawy religijne są regulowane nolens volens za 

pomocą innych kompetencji, niż można by tego oczekiwać. W pracy doktorskiej starano 

się więc ukazać szereg aktów prawnych regulujących kwestie religijne, które zostały 

przyjęte przez UE: po pierwsze – w ramach kompetencji wyłącznych, jak uczyniono to 
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np. w przypadku wspólnej polityki handlowej w kwestii klauzul wyłączeniowych w 

umowach międzynarodowych zawieranych przez UE z państwami trzecimi; po drugie – 

w ramach kompetencji dzielonych np. w przypadku regulacji rynku wewnętrznego w 

zakresie ochrony danych osobowych lub w sytuacji, gdy w unijnej polityce zatrudnienia 

i pracy świadomie pominięto niedzielę jako dzień odpoczynku od pracy. Wreszcie należy 

zaznaczyć, że zakres podejmowanych na poziomie unijnym decyzji w kwestiach 

religijnych permanentnie wzrasta, nie mając jednocześnie odpowiedniej legitymizacji. W 

rezultacie doprowadziło to do sytuacji określanej mianem „policy without politics”1671, w 

której Unia Europejska zajmuje się sprawami religijnymi, mimo że formalnie nie ma 

kompetencji do prowadzenia polityki konfesyjnej.  

 W proces kształtowania i realizowania polityki wyznaniowej Unii Europejskiej 

jest zaangażowanych wiele podmiotów uczestniczących w procesie decyzyjnym UE. 

Przez to zakres podmiotowy tejże polityki jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. 

Obejmuje on swoim zasięgiem zarówno podmioty unijne oraz krajowe, jak i te o 

charakterze religijnym czy światopoglądowym. Aktywne zaangażowanie w regulację 

obszaru religii wykazują właściwie wszyscy aktorzy polityczni Unii Europejskiej. Należy 

do nich zaliczyć nie tylko główne instytucje unijne, ale również takie organy UE, jak np. 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Specyficzną rolę w polityce wyznaniowej UE 

odgrywają kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje światopoglądowe i 

niewyznaniowe, które to: raz stanowią aktywny podmiot w kształtowaniu tejże polityki, 

a raz są jedynie biernym jej odbiorcą. Istotny wpływ na rozwój unijnej polityki 

konfesyjnej mają państwa członkowskie UE, które dążą do przełożenia swojego modelu 

relacji państwo-religia na poziom ponadnarodowy. 

 Zważywszy na powyższe, trzeba zauważyć, że Unia Europejska, przyjmując 

specyficzny zespół norm prawnych i metod realizacji polityki wyznaniowej, prowadzi w 

praktyce do powstawania korpusu prawa wyznaniowego na poziomie ponadnarodowym. 

Punktem wyjścia dla powstania i rozwoju tego prawa są przede wszystkim regulacje 

prawne przyjęte przez państwa członkowskie UE, które określają szereg aspektów 

związanych ich relacjami z religią. Co więcej, zakres prawa wyznaniowego UE jest w 

dużej mierze tożsamy z zakresem prawa wyznaniowego przyjmowanego na poziomie 

krajowym. Prawo wyznaniowe UE obejmuje inter alia: gwarancje prawne wolności 

 
1671 Por. T.G. Grosse, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, dz. cyt., s. 7-8. 
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religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym. Różnice pomiędzy krajowym 

a unijnym prawem wyznaniowym wynikają głównie z punktu widzenia procesu ich 

tworzenia, gdyż państwa członkowskie UE mają wyraźne kompetencje do przyjmowania 

regulacji prawnych w zakresie tematyki religijnej; Unia Europejska natomiast tworzy to 

prawo za pomocą regulacji tych obszarów polityk publicznych, do których posiada 

wyraźne uprawnienia, o czym wspomniano powyżej.  

Niewątpliwie Unia Europejska chce być postrzegana zarówno przez jej państwa 

członkowskie, jak i na arenie międzynarodowej, jako wspólnota religijnie i 

światopoglądowo neutralna. W praktyce jednak „zasysa” do niektórych polityk 

szczegółowych, a więc także i do prawa unijnego, takie rozwiązania, które są 

charakterystyczne dla niektórych modeli relacji państwo-religia występujących na terenie 

państw członkowskich UE; stąd też nie jest ona strukturą neutralną religijnie i 

światopoglądowo, gdyż nie pozostaje obojętna pod względem uznawanych wartości. 

Było to widać choćby wtedy, gdy próbowano umieścić w preambule aktów prawa 

pierwotnego UE bezpośrednie odniesienia do chrześcijaństwa jako jednego z głównych 

źródeł dziedzictwa Europy. Pomiędzy państwami członkowskimi UE dało się wówczas 

zauważyć głęboki mur podziału dotyczący ich stosunku do chrześcijaństwa; stało się tak 

pomimo tego, że miała to być jedynie informacja o charakterze historycznym, 

kulturowym i socjologicznym. Mimo to, w toku toczących się długotrwałych negocjacji 

i ożywionych debat na forum unijnym, członkowie obu Konwentów Europejskich 

zdecydowali się pominąć chrześcijański aspekt dziedzictwa Starego Kontynentu. Z punku 

widzenia polityki wyznaniowej UE taka decyzja przyjęta w sposób świadomy i 

przemyślany oznacza nolens volens, że europejskie elity polityczne opowiedziały się za 

rozwiązaniem bliższym Republice Francuskiej, niż np. Republice Federalnej Niemiec. 

Brak bezpośredniej wzmianki o chrześcijańskim dziedzictwie Europy w preambule Karty 

Praw Podstawowej i Traktatu o UE oznacza nic innego, jak przyjęcie stricte świeckiego 

charakteru Unii Europejskiej, który nie jest obcy dla francuskiego modelu radykalnego 

rozdziału państwa i religii. Wydaje się zatem, że Unia Europejska nadaje w ten sposób 

pierwszeństwo preferencjom jednych państw członkowskich nad innymi, co może 

wynikać m.in. z siły negocjacyjnej reprezentantów tych państw i umiejętności tworzenia 

przez nie koalicji wokół konkretnego rozwiązania.  

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że chrześcijańska niegdyś 

tożsamość państw Europy Zachodniej w kolejnych latach zaczęła powolnie, aczkolwiek 
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konsekwentnie zmierzać w kierunku pluralistycznego, a zarazem nieuporządkowanego 

katalogu wartości. Uwidocznione to zostało także na gruncie polityki moralności UE, w 

której europejskie elity polityczne dążą do antropologicznej zmiany. Na przykład, 

„modernizacji” uległa definicja małżeństwa, która nie zakłada już jedynie istnienia 

związku pomiędzy osobami przeciwnej płci, lecz dopuszcza także możliwość tworzenia 

związków małżeńskich w różnych konfiguracjach. Są to jednak tylko nieliczne przykłady 

świadczące o sekularnym charakterze Unii Europejskiej i jej wartości.  

Odsłona polityki wyznaniowej Unii Europejskiej nie jest widoczna jedynie na 

gruncie prawa pierwotnego w postaci nieuznania chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. 

Punkt styczności sfery sacrum i profanum możemy odnaleźć również na gruncie prawa 

wtórnego i w tzw. soft law w ramach polityk szczegółowych UE. Wydaje się jednak, że 

kwestie religijne w działalności politycznej i prawnej UE pojawiają się z różną 

intensywnością. Może to wynikać z faktu, iż rozwiązania przyjęte przez UE w sprawach 

religijnych stanowią nierzadko rezultat ścierania się rozmaitych, często sobie 

przeciwstawnych, poglądów polityków i prawników pochodzących z różnych państw 

członkowskich UE; stąd też w procesie kształtowania polityki wyznaniowej UE 

nieuniknione jest właściwie permanentne napięcie pomiędzy laickością a religijnością. 

Wreszcie trzeba zauważyć, że w szczególności w ostatnich latach Unia 

Europejska zmierza w kierunku nadania tożsamości europejskiej przede wszystkim 

postaci świecko-liberalnej. Ta ewolucja tożsamości europejskiej jest widoczna w 

podejściu europejskich elit politycznych i instytucji unijnych do kwestii religijnych. 

Ponadto stanowi ona odbicie zmian zachodzących w państwach Europy Zachodniej, 

gdzie mamy do czynienia obecnie z dynamicznie postępującą laicyzacją i islamizacją. 

Chrześcijaństwo zaczęło uchodzić niemal za temat tabu, stanowiący zarzewie konfliktów 

wybuchających w instytucjach Unii Europejskiej. Widać to na przykład na gruncie 

polityki zewnętrznej UE, w której instytucje unijne co jakiś czas przyjmują dokumenty 

soft law potępiające naruszenie wolności religijnej w państwach trzecich, lecz unikają 

zawierania w nich wzmianek sugerujących, że chodzi o ataki wymierzone głównie wobec 

chrześcijan. Trudnością dla Komisji Europejskiej okazało się być także przedłużenie 

mandatu Jána Figela, specjalnego wysłannika UE do spraw promocji wolności religii lub 

przekonań na zewnątrz UE. Można przypuszczać, że przyczyną tego była pojawiająca się 

wśród środowisk liberalno-lewicowych niechęć do konserwatywnych poglądów 
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Słowaka, a także do jego zaangażowania się na rzecz prawa do życia od momentu 

poczęcia czy praw rodziny.  

Aktorzy polityczni Unii Europejskiej wykazują dość sporą aktywność w 

odniesieniu do spraw religijnych, ale dominującą rolę w gremiach unijnych odgrywają 

zwłaszcza środowiska lewicowo-liberalne, które starają się narzucić wszystkim 

państwom członkowskim UE takie rozwiązania, które nie muszą być koniecznie zgodne 

z przyjętą przez nich polityką. Dla przykładu, Plan działania UE dotyczący praw 

człowieka i demokracji, przygotowany na lata 2020-2024, zawiera wyraźne odniesienia 

do kwestii ochrony praw osób LGBTI na świecie, a jedynie w sposób ogólnikowy porusza 

kwestie ochrony i promocji wolności religijnej w państwach trzecich. Warto jednak 

zauważyć, że wewnątrz UE są też takie podmioty, które jawnie i regularnie upominają 

się o ochronę wolności religijnej. Takim przykładem jest choćby Intergrupa PE ds. 

Wolności Religii lub Przekonań i Tolerancji Religijnej, zrzeszająca niektórych posłów do 

Parlamentu Europejskiego. Do zadań Intergrupy należy monitorowanie i zapobieganie 

naruszeniom wolności religii lub przekonań na świecie. 

Jak zostało wspomniane powyżej, celem polityki konfesyjnej UE jest 

uregulowanie stosunku Unii Europejskiej do szeroko rozumianej religii. W obecnym 

kształcie polityka wyznaniowa UE stanowi komponent innych polityk szczegółowych, 

dlatego jej zakres przedmiotowy jest wielopłaszczyznowy. Unia Europejska gwarantuje 

prawo jednostki do wolności religijnej na podstawie art. 10 Karty Praw Podstawowych, 

w ramach którego przyjęto rozwiązania właściwie tożsame z tymi, występującymi na 

gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Wolność ta jest chroniona i promowana przez UE w relacjach z państwami trzecimi i na 

forum organizacji międzynarodowych. Gwarancje tej wolności są również widoczne na 

gruncie polityk wewnętrznych UE, a w szczególności w ramach polityki 

niedyskryminacji i równego traktowania. Należy jednak mieć świadomość, że z 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE przedstawionego w trzeciej części 

dysertacji wynika, że Unia Europejska dąży w kierunku prywatyzacji wolności religijnej, 

sprowadzając ją do czysto osobistego wymiaru życia; otóż w sporach rozpatrywanych 

przez Trybunał w przedmiocie uzewnętrzniania symboli religijnych w miejscu pracy, 

sędziowie luksemburscy nadali pierwszeństwo swobodzie prowadzenia działalności 

gospodarczej, przez co promowali przyjmowanie przez pracodawców polityki ścisłej 

neutralności religijno-światopoglądowej. Przyjęcie takich rozwiązań na gruncie 
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orzecznictwa TS UE znowu przybliża unijny model polityki wyznaniowej do modelu 

francuskiego, w którym wyraźnie przestrzega się neutralności religijno-

światopoglądowej przestrzeni publicznej. Co więcej, swoiste ograniczenia dla wolności 

religijnej wprowadza TS UE w sferze praktykowania religii. W świetle orzecznictwa tego 

Trybunału ubój rytualny nabiera drugorzędnego znaczenia i ustępuje miejsca w unijnej 

hierarchii praw i wolności zasadzie dobrostanu zwierząt, która stanowi obecnie pożądany 

kierunek we Wspólnej Polityce Rolnej. W świetle powyższych spostrzeżeń uzasadniony 

wydaje się wniosek, że Trybunał luksemburski, tworząc „kreatywne” orzecznictwo w 

zakresie tematyki religijnej, nie tylko interpretuje obecnie obowiązujące prawo unijne, 

ale faktycznie tworzy nowe prawo w obszarze spraw religijnych, na które nie ma zgody 

wszystkich państw członkowskich UE. 

Specyfika polityki wyznaniowej wynika także z tego, że kwestie religijne 

wewnątrz prawa unijnego traktowane są na zasadzie tzw. „wyjątków” od stosowania 

przyjętych tam rozwiązań. Dla przykładu, kwestia uboju rytualnego została ujęta w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas ich uśmiercania jako wyjątek od ogólnie obowiązującej zasady troski o 

dobrostan zwierząt. Podobnie uczyniono z „prawem do bycia zapomnianym” w polityce 

ochrony danych UE, które zostało ograniczone w stosunku do kościołów i związków 

wyznaniowych poprzez uznanie, że dane dotyczące m.in. udzielonego chrztu świętego 

należy traktować jako dane historyczne, których nie da się tak po prostu usunąć z ksiąg 

parafialnych. Stosowanie przez prawodawcę unijnego tzw. klauzul wyłączeniowych w 

politykach szczegółowych UE sprawia, że na jakiś czas zostały zamrożone konflikty z 

podmiotami religijnymi, które domagają się od instytucji unijnych jedynie przestrzegania 

postanowień art. 17 ust. 1 TFUE. 

Mając na uwadze powyższe, trzeba nadmienić, że w ramach polityki konfesyjnej 

UE problematyka statusu kościołów i związków wyznaniowych została wyraźnie 

oddzielona od zagadnienia wolności myśli, sumienia i wyznania, które ujęto w art. 10 

Kart Praw Podstawowych. Bezpośrednio do statusu wspólnot religijnych odnosi się 

artykuł 17 TFUE, który, będąc w znacznej mierze powtórzeniem Deklaracji 

Amsterdamskiej, musiał uwzględniać zróżnicowaną pozycję wspólnot religijnych w 

państwach członkowskich UE. Oznacza to, że art. 17 TFUE musiał podlegać 

jednocześnie akceptacji przez: państwa stricte laickie, państwa wyznaniowe, jak i 

również te państwa, które choć opowiadają się za separacją kościoła od państwa, 



411 
 

zakładają mimo to ich współpracę w niektórych obszarach. Artykuł ten stanowi zatem 

próbę złagodzenia potencjalnych napięć, jakie mogłyby występować pomiędzy 

zwolennikami a przeciwnikami uznania statusu prawnego kościołów i związków 

wyznaniowych na gruncie prawa unijnego. Trzeba jednocześnie zauważyć, że 

wprowadzenie art. 17 do Traktatu o funkcjonowaniu UE było konieczne ze względu na 

fakt, iż ani art. 10 KPP, ani art. 9 EKPC nie gwarantują explicite wolności religijnej w 

wymiarze instytucjonalnym. Wspólnoty religijne obawiały się zatem, że brak wyraźnego 

wskazania w prawie unijnym, że Unia Europejska nie posiada kompetencji w zakresie 

spraw religijnych, może sprawić w przyszłości, że prawodawca unijny zacznie ingerować 

w ich autonomię i status prawny przyznany im na mocy prawa wewnątrzpaństwowego. 

Na oddzielną uwagę zasługuje zaś art. 17 ust. 3 TFUE, na mocy którego instytucje 

unijne zostały zobowiązane do prowadzenia dialogu z kościołami i związkami 

wyznaniowymi, a także z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. 

Przedmiotem spotkań organizowanych w ramach dialogu są tematy obejmujące aspekty 

społeczne, polityczne, kulturowe czy gospodarcze, które jednocześnie znajdują się w 

centrum zainteresowania zarówno instytucji unijnych, jak i podmiotów religijnych i 

światopoglądowych.  

 Warto jeszcze podkreślić, że w Traktacie z Lizbony brakuje konkretnych 

wskazań dotyczących metod prowadzenia tego dialogu, co daje Unii Europejskiej duże 

możliwości swobodnego doboru partnerów w rozmowach z instytucjami unijnymi. 

Spoglądając na listy uczestników spotkań na wysokim szczeblu możemy zauważyć, że w 

ciągu ostatnich lat znacząco maleje liczba podmiotów religijnych uczestniczących w 

dialogu, natomiast na tym samym poziomie utrzymuje się liczba organizacji 

filozoficznych i światopoglądowych. Brak zachowania równowagi pomiędzy tymi 

podmiotami sprawia wrażenie, że Unia Europejska nadaje większe znaczenie poglądom 

świeckim niż tym religijnym w procesie kształtowania i realizowania ponadnarodowej 

polityki konfesyjnej. Konsekwencją tego jest na przykład to, że o wolności religijnej na 

poziomie unijnym w dużej mierze głos decydujący mają przedstawiciele lóż masońskich 

czy nowych ruchów religijnych, których celem jest wyrugowanie czynnika religijnego z 

procesu integracji europejskiej. W ten sposób Unia Europejska odcina się od swoich 

chadeckich ojców-założycieli, którzy utorowali drogę do utworzenia Wspólnot 

Europejskich. 
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Reasumując, polityka wyznaniowa Unii Europejskiej przybiera postać sui 

generis, aczkolwiek wykazuje największe podobieństwo do francuskiego modelu 

ustrukturyzowania relacji pomiędzy państwem i religią. Widać to na poziomie 

podejmowanych przez UE decyzji politycznych i prawnych, np. w sprawie nieuznania 

chrześcijańskiego dziedzictwa Europy w preambule KPP, czy ograniczenia 

uzewnętrzniania przekonań religijnych w świetle orzecznictwa TS UE.  W niewielkim 

tylko stopniu model relacji UE z religią przypomina model państwa świeckiego z 

przyjaznym rozdziałem państwa i religii. Podobieństwo widoczne tu jest choćby w 

aspekcie włączenia podmiotów religijnych w proces tworzenia prawa i polityk unijnych, 

czy prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu przez instytucje unijne 

z kościołami i związkami wyznaniowymi. Należy jednocześnie dodać, że Unia 

Europejska, dążąc do ustrukturyzowania swoich relacji z religią, nigdy nie podążała w 

kierunku modelu państwa wyznaniowego, co można było zauważyć już na początkowym 

etapie procesu jednoczenia się narodów europejskich. Jak słusznie konstatuje Michał 

Gierycz, integracja Starego Kontynentu zawsze była „projektem świeckim”. Niemniej 

jednak, świeckość ta może przybierać różne oblicza. Ideę świeckości można bowiem 

pojmować jako właściwą autonomię polityki i religii lub jako „ogołoconą z religii 

przestrzeń publiczną”1672. Z pewnością Robert Schuman, jeden z ojców-założycieli UE, 

reprezentował ten pierwszy sposób rozumienia świeckości, dostrzegając wszakże istotne 

znaczenie publicznej roli chrześcijaństwa. Religia ta odegrała niewątpliwie znaczącą rolę 

zarówno w procesie pojednania narodów europejskich, jak i kształtowania solidarności 

pomiędzy nimi1673. Nie sposób zaś nie zauważyć, że standardy działań prawnych i 

politycznych dzisiejszej Unii Europejskiej wyznacza zaś ten drugi model świeckości, co 

sprawia nieodparte wrażenie, że polityka konfesyjna UE podąża w kierunku polityki 

przyjętej przez laicką Republikę Francuską. 

 

 

 
 

 
1672 M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w później nowoczesności, s. 182. 
1673 Por. tamże. 
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Deklaracja nr 13 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [w:] 

Deklaracje dołączone do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która 

przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku, Dz. Urz. UE 

C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 343. 

Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi 

Framework Agreement for trade and economic cooperation between the European 

Economic Community and the Argentine Republic, Dz. Urz. UE L 295 z dnia 26 

października 1990 r., s. 67-73. 

Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z 

jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej 

strony, podpisana w Kotonie 23 czerwca 2000 r., Dz. Urz. UE L 317 z dnia 15 

grudnia 2000 r., s. 3-353. 

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European 

Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite 

Kingdom of Jordan, of the other part, Dz. Urz. UE  L 129 z dnia 15 maja 2002 r., 

s. 10. 

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European 

Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of 

Egypt, Dz. Urz. UE L 304 z dnia 30 września 2004 r., s. 3-14. 

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European 

Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic 

Republic of Algeria, of the other part - Annexes - Protocols - Final Act – 

Declarations, Dz. Urz. UE L 265 z dnia 10 października 2005 r., s. 2-228. 

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European 

Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, 

Dz. Urz. UE L 143 z dnia 30 maja 2006 r., s. 2-188. 

Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union 

and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the 

other part, Dz. Urz. UE L 343 z dnia 22 grudnia 2017 r., s. 3-32. 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 1969 roku w sprawie C-29/69 Stauder przeciwko 

miastu Ulm, ECR 1969, s. 419. 



441 
 

Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 1970 roku w sprawie C-11/70 Internationale 

Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhrund Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel, ECR 1970, s. 1125. 

Wyrok Trybunału z dnia 27 października 1976 roku w sprawie C-130-75 Vivien Prais 

przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, ECR 1976, s. 1589. 

Wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 1996 roku w sprawie C-84/94 Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii 

Europejskiej, ECR 1996, s. 5755. 

Wyrok Trybunału z dnia 5 października 1998 roku w sprawie C-196/87 Steymann 

przeciwko Staatssecretaris van Justite, ECR 1988, s. 6159. 

Wyrok Trybunału z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie C-131/12 Google Spain SL,Google 

Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mariowi 

Costesze Gonzálezowi, ECLI:EU:C:2014:317. 

Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-157/15 S. Achbita, Centrum 

voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Sesure 

Solution NV, ECLI:EU:C:2017:203. 

Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-188/15 A. Bougnaoui, 

Association de défance des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole S.A, 

ECLI:EU:C:2017:204. 

Wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie C-414/16 Vera Egenberger 

przeciwko Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV, 

ECLI:EU:C:2018:257. 

Wyrok Trybunału z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in., ECLI:EU:C:2018:335. 

Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie C-25/17 

Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat — uskonnollinen yhdyskunta, 

ECLI:EU:C:2018:551. 

Wyrok Trybunału z dnia 11 września 2018 roku w sprawie C-68/17 IR przeciwko JQ, 

ECLI:EU:C:2018:696. 

Wyrok Trybunału z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie C-497/17 Oeuvre d’assistance 

aux bêtes d’abattoirs (OABA) przeciwko Ministre de l'Agriculture et de 

l'Alimentation i in., ECLI:EU:C:2019:137. 

Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie C-336/19 Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België przeciwko Vlaamse Regering, ECLI:EU:C:2020:1031. 
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Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawach C-804/18 IX przeciwko WABE 

eV oraz C-341/19 MH Müller Handels, GmbH przeciwko MJ, 

ECLI:EU:C:2021:594. 

Opinie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 2/94 z dnia 28 marca 1996 roku w 

sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, ECLI:EU:C:1996:140. 

Opinie Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

 Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 1 lutego 2018 

roku, Sprawa C-25/17 Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat — uskonnollinen 

yhdyskunta, ECLI:EU:C:2018:57.  

Opinia Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta przedstawiona w dniu 31 maja 2018 

roku, Sprawa C-68/17 IR przeciwko JQ, ECLI:EU:C:2018:363. 

Opinia Rzecznika Generalnego Gerarda Hogana przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2020 

roku, Sprawa C‑243/19 A przeciwko Veselības ministrija, ECLI:EU:C:2020:325. 

Prawo wtórne Unii Europejskiej 

Rozporządzenia 

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 

2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. UE L 145 z dnia 31 maja 2001 r., s. 43-

48. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Dz. Urz. UE L 

3/2 z dnia 5 stycznia 2005 r. s. 1-44. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz. Urz. UE L 189/1 z dnia 20 lipca 2007 r., 

s. 1-23. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
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w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, Dz. Urz. UE L 

250/1 z dnia 18 września 2008 r., s. 1-84. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas ich uśmiercania, Dz. Urz. UE L 303/1 z dnia 18 listopada 2009 

r., s. 1-30. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 

119/1 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88. 

Rozporządzenie Rady UE 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków 

ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw 

człowieka, Dz. Urz. UE L 410 z dnia 7 grudnia 2020 r., s. 1-12. 

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym 

przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

COM/2012/011 final,  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0011 [dostęp: 12.01.2021 r.]. 

Dyrektywy 

Dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy, Dz. Urz. WE L 307 z dnia 13 grudnia 1993 r., s. 18-24. 

Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas uboju lub zabijania, Dz. Urz. WE L 340 z dnia 31 grudnia 1993 r., s. 21-

34. 

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

oraz swobodnego przepływu tych danych, Dz. Urz. WE L 281 z dnia 23 listopada 

1995 r., s. 31-50. 

Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt 

gospodarskich, Dz. Urz. WE L 221 z dnia 8 sierpnia 1998 r., s. 23-27. 

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz. Urz. UE L 303 

z dnia 2 grudnia 2000 r., s. 16-22. 
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Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 

dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 299 z dnia 

18 listopada 2003 r., s. 9-19. 

Decyzje Rady Unii Europejskiej 

Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady 

funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Dz. Urz. UE L 201 

z dnia 3 sierpnia 2010 r., s. 30-40. 

Rada Unii Europejskiej, Decision 2012/440/CFSP of 25 July 2012 appointing the 

European Union Special Representative for Human Rights, Dz. Urz. UE L 200 z 

dnia 27 lipca 2012 r., s. 21-23. 

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/346 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie mianowania 

Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka, Dz. Urz. UE 

L 62 z dnia 1 maja 2019 r., s. 12-15. 

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1999 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków 

ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw 

człowieka, Dz. Urz. UE L 410 z dnia 7 grudnia 2020 r., s. 13-19. 

Inne dokumenty instytucji Unii Europejskiej 

Rada Unii Europejskiej – strategie, plany działania, wytyczne, konkluzje, raporty, 

komunikaty prasowe 

Prezydencja Rady Unii Europejskiej, Progress report on the Intergovernmental 

Conference, Brussels, 17 czerwca 1996 r., CONF 3860/1/96, 

http://www.juridicum.su.se/user/ulob/Council%20documents/03860-r1.en6.htm 

[dostęp: 20.01.2020 r.]. 

Rada Unii Europejskiej, EU Action Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-

2019), Luksemburg 2015. 

Rada Unii Europejskiej, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of 

religion or belief, Luksemburg 24 czerwca 2013 r. 

Rada Unii Europejskiej, EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and 

Democracy, Luksemburg 25 czerwca 2012 r. 

Rada Unii Europejskiej, Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka: 

oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej, 
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Komunikat prasowy, 8 grudnia 2020 r., 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/12/08/eu-global-

human-rights-sanctions-regime-declaration-by-the-high-representative-on-

behalf-of-the-european-union/ [dostęp: 21.02.2021 r.]. 

Rada Unii Europejskiej, Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human 

rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons, 

Luksemburg 24 czerwca 2013 r. 

Rada Unii Europejskiej, Human rights and democracy in the world: Council approves 

2019 EU annual report, Press releases, 15 czerwca 2019 r., 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/15/human-

rights-and-democracy-in-the-world-council-approves-2019-eu-annual-report/ 

[dostęp: 1.02.2021 r.]. 

Rada Unii Europejskiej, Human rights: EU appoints a new Special Representative, Press 

release, 28 lutego 2019 r., https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2019/02/28/human-rights-eu-appoints-a-new-special-representative/ 

[dostęp: 2.04.2020 r.]. 

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2015 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 9 lutego 2015 r. 

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2016 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 15 lutego 2016 r. 

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2017 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 27 lutego 2017 r. 

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2018 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 26 lutego 2018 r. 

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2019 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 18 lutego 2019 r. 

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie priorytetów UE na rok 2020 na forach 

ONZ zajmujących się prawami człowieka, Bruksela 17 lutego 2020 r. 

Rada Unii Europejskiej, UE przyjmuje strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i 

demokracji, Komunikat prasowy, Luksemburg 25 czerwca 2012 r., 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/foraff/131

519.pdf [dostęp: 12.07.2021 r.]. 
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Rada Unii Europejskiej, Wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące 

niedyskryminacji w działaniach zewnętrznych, Bruksela 18 marca 2019 r.  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – komunikaty prasowe 

Trybunał Sprawiedliwości UE, Komunikat Prasowy nr 69/18, Luksemburg 29 maja 2018 

r., https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-

05/cp180069pl.pdf [dostęp: 12.03.2021 r.]. 

Trybunał Sprawiedliwości UE, Press Release No 163/20, Luksemburg 17 grudnia 2020 

r., https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-

12/cp200163en.pdf [dostęp: 12.03.2021 r.]. 

Komisja Europejska – zielone księgi, raporty, wytyczne, komunikaty prasowe, listy 

uczestników spotkań, konsultacje społeczne  

Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (Komisja Europejska), Legal aspects of the 

relation between the European Union of the future and the communities of faith 

and conviction. The role of these communities and cooperation for a common 

European future, “Working Paper” 2002. 

Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (Komisja Europejska), List of the Religious 

Leaders. Presidents of Commission and Parliament discussed combating poverty 

and social exclusion with European faith leaders on 19 July 2010, 

https://ec.europa.eu/archives/bepa/activities/outreach-

team/dialogue/index_en.htm [dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The 

European Union’s role in promoting human rights and democratisation in third 

countries, COM/2001/0252 final, Bruksela 8 marca 2001 r. 

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan 

działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024, 

Bruksela 25 marca 2020 r. 

Komisja Europejska, A comparative analysis of non-discrimination law in Europe, 

European Union 2017. 

Komisja Europejska, Communication from the Commission to the Council and the 

European Parliament - The European Union's role in promoting human rights 

and democratisation in third countries, COM/2001/0252 final. 
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Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the  Committee 

of the Regions. Trade, Growth and World Affairs, Bruksela 9 listopada 2010 r., 

COM(2010) 612 final. 

Komisja Europejska, Decision of the President of the European Commission of 6 May 

2016 on the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief 

outside the EU. Tekst decyzji dostępny na oficjalnej stronie J. Figela, 

https://www.janfigel.eu/aboutjf [dostęp: 5.04.2020 r.]. 

Komisja Europejska, Dialogue with churches, religious associations or communities and 

philosophical and non-confessional organisations, 3 grudnia 2020 r.,  

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 

1.05.2021 r.]. 

Komisja Europejska, European Governance – A White Paper, Dz. Urz. UE C 287 z dnia 

12 października 2001 r., s. 1-29. 

Komisja Europejska, Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU by the 

European Commission, 

https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-

17.pdf [dostęp: 13.10.2019 r.]. 

Komisja Europejska, Joint Communication to the European Parliament and The Council, 

EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, Bruksela 25 marca 

2020 r., JOIN (2020) 5 Final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0005 [dostęp:12.06.2020 r.] 

Komisja Europejska, Konferencja w sprawie przyszłości Europy, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-

democracy/conference-future-europe_pl [dostęp: 12.07.2021 r.].  

Komisja Europejska, Konsultacje społeczne na temat przeglądu dyrektywy w sprawie 

czasu pracy. Informacje podstawowe, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&further

Consult=yes&langId=en [dostęp: 7.05.2021 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela12 lipca 2012 r.,  https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/list-pp-hlrl-

12july2012.pdf [dostęp: 8.07.2020 r.]. 
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Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela 30 maja 2013 r.,  https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/hrlm-

30-may-list-pp.pdf [dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela 10 czerwca 2014 r., 

https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/final-list-pp-hrlm-10june.pdf 

[dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela16 czerwca 2015 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela 29 listopada 2016 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela 7 listopada 2017 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela 8 października 2018 r.,  https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, 

Bruksela 27 listopada 2020 r.,  https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/50189 

[dostęp: 20.05.2021 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High-Level meeting with philosophical and 

non-confessional organisations, Bruksela 27 listopada 2012 r., 

https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/seminars/27-nov_2012-list-

participants.pdf [dostęp: 12.08.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High-Level meeting with philosophical and 

non-confessional organisations, Bruksela 2 czerwca 2015 r., 

https://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/lop_non-

confessionals_02_june_2015.pdf [dostęp: 12.08.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High-Level Meeting with Philosophical and 

Non-Confessional Organizations, Bruksela 19 czerwca 2017 r., 
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https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 

8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, List of participants. High-Level Meeting with Philosophical and 

Non-Confessional Organizations, Bruksela 18 czerwca 2018 r., 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 

8.07.2020 r.]. 

Komisja Europejska, President Juncker appoints the first Special Envoy for the 

promotion of freedom of religion or belief outside the European Union, Press 

Release, Watykan 6 maja 2016 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_1670 [dostęp: 

6.04.2020 r.]. 

Komisja Europejska, Press conference of Margaritis Schinas, Vice-President of the 

European Commission, Roberta Metsola, First Vice-President of the European 

Parliament, and religious leaders following their annual high-level meeting, 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199278 [dostęp: 5.02.2021 r.]. 

Komisja Europejska, Public consultation on the future of the Working Time Directive, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&further
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Załącznik nr 1  
 

Tabela nr 1. Spotkania na szczycie organizowane przez KE z podmiotami religijnymi w ramach 

dialogu ustanowionego na mocy art. 17 ust. 3 TFUE (lata 2010-2021). 

 

Data 

spotkania 

 

 

Temat spotkania 

 

Reprezentanci strony religijnej 

 

Reprezentanci 

strony unijnej 

 

27 listopada 

2020 

 

Europejski styl życia 

(ang. The European 

way of life) 

 

1. Metropolita Athenagoras, 

Ekumeniczny Patriarchat Belgii, 

Niderlandów i Luksemburga, 

reprezentant Komitetu Przedstawicieli 

Kościołów Prawosławnych w Unii 

Europejskiej (CROCEU) 

2. Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 

Biskup Bawarii i Przewodniczący 

Rady Kościoła Ewangelickiego w 

Niemczech (EKD) 

3. Abdassamad El Yazidi, Sekretarz 

Generalny Centralnej Rady 

Muzułmanów w Niemczech 

4. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów 

5. Kardynał Jean-Claude Hollerich, 

Arcybiskup Luksemburga, 

Przewodniczący Komisji Konferencji 

Biskupów Unii Europejskiej 

(COMECE) 

6. Christian Krieger, Prezydent 

Reformowanego Kościoła 

Protestanckiego Alzacji i Lotaryngii, 

Prezydent Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC) 

7. Dr. Satu Saarinen, Dziekan diecezji 

Oulu Ewangelickiego Luterańskiego 

Kościoła Finlandii, reprezentujący 

Konferencję Kościołów Europejskich 

(CEC) 

8. Youssef Soueif, Arcybiskup 

Maronickiej Archidiecezji Cypru1674 

 

 

Wiceprzewodniczący 

KE 

(Margaritis Schinas) 

 

Wiceprzewodnicząca 

Parlamentu 

Europejskiego 

(Roberta Metsola) 

 

 

8 

października 

2018 

 

Przyszłość Europy: 

podejmowanie 

wyzwań poprzez 

konkretne działania 

(ang. The Future of 

Europe: addressing 

challenges through 

concrete actions) 

 

1. Metropolita Athanasios z Achai, 

Stały Przedstawiciel Kościoła Grecji 

w Unii Europejskiej 

2. Imam Khalid Benhaddou, meczet El 

Fath w Gandawie, Królestwo Belgii 

3. Biskup Mariano Crociata, Biskup 

Latiny, Pierwszy 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej (COMECE) 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans) 

 
1674 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 27 

listopada 2020 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/50189 [dostęp: 20.05.2021 r.]. 
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4. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów  

5. Biskup Antoine Herouard, Biskup 

pomocniczy Lille, Przewodniczący 

Komisji do Spraw Społecznych 

COMECE  

6. Biskup Robert Innes, Anglikański 

Biskup na Europę 

7. Dr. Frank July, Przewodniczący 

Biskup Wirtembergii, Przewodniczący 

Komisji Ewangelickiego Kościoła w 

Niemczech (EKD) na Europę 

8. Christian Krieger, Prezydent 

Reformowanego Kościoła 

Protestanckiego Alzacji i Lotaryngii, 

Prezydent Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC)1675 

 

 

7 listopada 

2017 

 

Przyszłość Europy: 

skuteczna Unia 

oparta na 

wartościach 

(ang. The Future of 

Europe: a value-

based and effective 

Union) 

 

1. Imam Seyran Ateş, Założycielka 

meczetu Ibn Rushd-Goethego w 

Berlinie  

2. Cleopas, Metropolita Szwecji i 

Całej Skandynawii, Ekumeniczny 

Patriarchat Konstantynopolitański 

3. Starszy Massimo De Feo, 

Prezydium Obszaru Europy Kościoła 

Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 

Ostatnich  

4. Ron Eichhorn, Przewodniczący 

Europejskiej Unii Buddyjskiej  

5. Emmanuel, Metropolita Francji, 

Wiceprezydent Konferencji 

Kościołów Europejskich (CEC), 

Ekumeniczny Patriarchat 

Konstantynopolitański  

6. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli  

7. Biskup Jean-Claude Hollerich, 

Arcybiskup Luksemburga  

8. Imam Tareq Oubrou, Wielki Imam 

Bordeaux 

9. Irmgard Schwaetzer, 

Przewodnicząca Synodu 

Ewangelickiego Kościoła w 

Niemczech (EKD) 

10. Biskup Noel Treanor, Biskup 

diecezji Down-Connor (Belfast, 

Irlandia Północna)  

11. Arcybiskup Urmas Viilma, 

Ewangelicki Luterański Kościół 

Estonii1676 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans), 

Wiceprzewodnicząca 

Parlamentu 

Europejskiego 

(Mairead 

McGuinness), 

Specjalny Wysłannik 

ds. Wolności religii i 

przekonań poza UE 

(Jan Figel) 

 
1675 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 8 

października 2018 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 

8.07.2020 r.]. 
1676 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 7 

listopada 2017 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 

r.]. 
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29 listopada 

2016 

 

Migracja, integracja 

i wartości 

europejskie 

(ang.Migration, 

integration and 

European values) 

 

1. Athenagoras, Metropolita Belgii, 

Egzarcha Niderlandów i Luksemburga 

2. Heinrich Bedford-Strohm, Biskup 

Bawarii i Przewodniczący Rady 

Kościoła Ewangelickiego w 

Niemczech (EKD)  

3. Hassen Chalghoumi, Imam Drancy 

(Republika Francuska) i były 

Przewodniczący Konferencji Imamów 

w Republice Francuskiej 

4. Arie Folger, Naczelny Rabin 

Wspólnoty Żydowskiej w Wiedniu 

5. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów 

6. Imam Benjamin Idriz, 

Przewodniczący Wspólnoty 

Muzułmańskiej w Penzbergu 

(Republika Federalna Niemiec) 

7. Biskup Robert Innes, Anglikański 

Biskup na Europę 

8. Antje Jackelén, Arcybiskup 

Kościoła Szwecji 

9. Patrick Kearon, Prezydent Obszaru 

Europy Kościoła Jezusa Chrystusa 

Świętych w Dniach Ostatnich 

10. Jean Kockerols, Biskup 

Pomocniczy archidiecezji Malines-

Bruksela, and Pierwszy 

Wiceprzewodniczący of COMECE  

11. Biskup Czesław Kozon, 

Przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Skandynawii 

12. Imam Yahya Pallavicini, 

Przewodniczący Muzułmańskiej 

Wspólnoty Religijnej (COREIS) we 

Włoszech  

13. Polycarpus, Metropolita 

Niderlandów, Syryjski Kościół 

Ortodoksyjny  

14. Rastislav, Arcybiskup Preszowa, 

Metropolita Kościoła Prawosławnego 

Ziem Czeskich i Słowacji 

15. Lakshmi Vyas, Przewodnicząca 

Hinduistycznego Forum Europy1677 

 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans), 

Specjalny wysłannik 

ds. Wolności religii i 

przekonań poza UE 

(Jan Figel) 

Wiceprzewodniczący 

Parlamentu 

Europejskiego 

(Antonio Tajani), 

Europejski komisarz 

ds. Migracji, Spraw 

wewnętrznych i 

Obywatelstwa 

(Dimitris 

Avramopoulos) 

 

 

16 czerwca 

2015 

 

Żyć razem i dobrze 

się nie zgadzać 

(ang. Living 

together and 

disagreeing well) 

 

1. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów 

2. Patrick Kearon, Prezydent Obszaru 

Europy Kościoła Jezusa Chrystusa 

Świętych w Dniach Ostatnich 

3. Joëlle Aflalo, Żydowska 

Społeczność Luksemburga 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans), 

Wiceprzewodniczący 

Parlamentu 

Europejskiego 

(Antonio Tajani) 

 

 
1677 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 29 

listopada  2016 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 

r.]. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?personalities=30051
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4. Khalid Hajji, Przewodniczący 

Europejskiej Rady Teologów 

Marokańskich 

5. Imam Sayed Razawi, Naczelny 

Imam i Dyrektor Generalny Szkockiej 

Wspólnoty Ahlul Bayt 

6. Svamini Hamsananda Giri, 

Wiceprzewodnicząca Włoskiego 

Związku Hinduistów 

7. François Clavairoly, 

Przewodniczący Francuskiej Federacji 

Protestanckiej (FPF) 

 8. Katerina Karkala-Zorba, 

Wiceprzewodnicząca Europejskiej 

Konwencji Chrześcijańskiej 

9. Irmgard Schwaetzer, 

Przewodnicząca Synodu 

Ewangelickiego Kościoła w 

Niemczech (EKD) 

10. Jamie Cresswell, Przewodniczący 

Europejskiej Unii Buddyjskiej 

11. Maria Voce, Przewodnicząca 

Ruchu Focolari 

12. Biskup Robert Innes, Anglikański 

Biskup na Europę 

13. Metropolita Józef, Przedstawiciel 

Rumuńskiego Kościoła 

Prawosławnego przy instytucjach 

unijnych  

14. Biskup Christopher Hill, 

Przewodniczący Konferencji 

Kościołów Europejskich 

15. Kardynał Prof. Reinhard Marx, 

Arcybiskup Monachium i Freising, 

Zastępca Przewodniczącego 

COMECE1678 

 

 

10 czerwca 

2014 

 

Przyszłość Unii 

Europejskiej 

(ang. The future of 

the European 

Union) 

 

 

1. Syed Ali Abbas, Sekretarz Majlis e 

Ulama e Shi’a Europe 

2. Profesor Margaret S. Archer, 

Przewodnicząca Papieskiej Akademii 

Nauk Społecznych 

3. Chaim Burdtein, Naczelny Rabin 

Litwy 

4. Imam Hassen Chalghoumi, 

Przewodniczący Konferencji Imamów 

we Francji 

5. Dorotheos, Biskup Syros, Tinos, 

Andros, Kea, Melos i Mykonos  

6. Emmanuel, Metropolita Francji, 

przedstawiciel Ekumenicznego 

Patriarchatu Konstantynopolitańskiego 

przy instytucjach unijnych 

 

Przewodniczący KE 

(José Manuel 

Barosso), 

Komisarz ds. Działań 

w dziedzinie klimatu 

(Connie Hedegaard), 

Przewodniczący RE 

(Herman von 

Romuy), 

Wiceprzewodniczący 

PE (László SurjÁn) 

 

 

 
1678 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 16 

czerwca 2015 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 

r.]. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?personalities=29813
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?personalities=29810
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?personalities=29807
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?personalities=29804
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7. Rabin Pinchas Goldschmidt, 

Przewodniczący Konferencji Rabinów 

Europejskich 

8. Jean-Pierre Grallet, Arcybiskup 

Strasburga  

9. Albert Guigui, Albert Guigui, 

Naczelny Rabin Brukseli i Stały 

Przedstawiciel w Konferencji 

Europejskich Rabinów 

10. Biskup Christopher Hill, 

Przewodniczący Konferencji 

Kościołów Europejskich 

11. Kari Mäkinen, Arcybiskup 

Ewangelickiego Luterańskiego 

Kościoła Finlandii 

12. Kardynał Reinhard Marx, 

Arcybiskup Monachium i Freising  

13. Bhai Sahib Mohinder Singh, 

Przewodniczący Guru Nanak Nishkam 

Sewak Jatha w Birmingham 

14. Imam Yahya Pallavicini, 

Wiceprzewodniczący Muzułmańskiej 

Wspólnoty Religijnej (COREIS) we 

Włoszech  

15. Porfyrios, Biskup Neapolis, 

Dyrektor Reprezentacji Kościoła 

Cypru przy instytucjach unijnych 

16. Dr Nikolaus Schneider, 

Przewodniczący Rady 

Ewangelickiego Kościoła w 

Niemczech (EKD) 

17. Bharti Tailor, Przewodnicząca 

Hindiustycznego Forum Europy i 

Sekretarz Generalny Hinduistycznego 

Forum Wielkiej Brytanii 

18. Starszy José A. Teixeira, 

Przewodniczący Obszaru Europy 

Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 

w Dniach Ostatnich 

19. Rosemarie Wenner, Biskup 

Zjednoczonego Kościoła 

Metodystycznego w Niemczech1679 

 

 

30 maja 

2013 

 

Postawienie 

obywateli w 

centrum projektu 

europejskiego w 

czasach zmian 

(ang. Putting 

citizens at the heart 

of the European 

project in times of 

change) 

 

1. Syed Ali Abbas, Sekretarz Majlis e 

Ulama e Shi’a Europe 

2. Rabin Menachem Barkahan, prezes 

rady nadzorczej Łotewskiego Muzeum 

Holokaustu i Getta w Rydze, 

Przedstawiciel Żydowskiej wspólnoty 

religijnej Shamir 

3. Daniel, Patriarcha Rumuńskiego 

Kościoła Prawosławnego 

4. Dr Alison Elliot, były Moderator 

Zgromadzenia Ogólnego Kościoła 

Szkocji 

 

Przewodniczący KE 

(José Manuel 

Barosso), 

Wiceprzewodnicząca 

i Komisarz ds. 

sprawiedliwości, praw 

podstawowych i 

obywatelstwa 

(Viviane Reding) 

Komisarz ds. 

Rolnictwa i rozwoju 

 
1679 Zob. Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 10 

czerwca 2014 r., https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/final-list-pp-hrlm-10june.pdf [dostęp: 

8.07.2020 r.]. 
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5. Emmanuel, Metropolita Francji, 

Prezydent Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC) 

6. Rabin Raphael Evers, 

Przewodniczący Seminarium 

Rabinicznego Niderlandów 

7. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów 

8. Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławia i 

Szczecina i Prezes Polskiej Rady 

Ekumenicznej 

9. Jean Kockerols, Biskup 

Pomocniczy archidiecezji Malines-

Bruksela 

10. Michael Langrish, Biskup Exeter 

11. Metropolita Leo, Arcybiskup 

Karelii i Całej Finlandii 

12. Manuel III, Patriarcha Lizbony 

13. Imam Yahya Pallavicini, 

Wiceprzewodniczący Muzułmańskiej 

Wspólnoty Religijnej (COREIS) we 

Włoszech 

14. Youssef Soueif, Arcybiskup 

Maronickiej Archidiecezji Cypru 

15. Dr Nikolaus Schneider, 

Przewodniczący Rady 

Ewangelickiego Kościoła w 

Niemczech (EKD) 

16. Bharti Tailor, Przewodnicząca 

Hindiustycznego Forum Europy 

17. Imam Taher Tujgani, 

Przewodniczący Rady Naukowej 

Europejskiej Rady Teologów 

Marokańskich 

18. Rosemarie Wenner, 

Przewodnicząca Rady Biskupów 

Zjednoczonego Kościoła 

Metodystycznego w Niemczech1680 

 

obszarów wiejskich 

(Dacian CioloŞ) 

Przewodniczący RE 

(Herman von 

Romuy), 

Wiceprzewodniczący 

PE (László SurjÁn) 

 

 

12 lipca 

2012 

 

Solidarność 

międzypokoleniowa: 

określenie 

parametrów 

społeczeństwa jutra 

w Europie 

(ang. 

Intergenerational 

Solidarity: Setting 

the parameters for 

Tomorrow's Society 

in Europe) 

 

1.Syed Ali Abbas, Główny Doradca 

do spraw polityki i strategii Majlis e 

Ulama e Shi’a Europe 

2. Giovanni Ambrosio, Biskup 

Piacenzy-Bobbio 

3. Anastasios, Arcybiskup Tirany i 

Całej Albanii 

4. Metropolita Athanasios, Stały 

Przedstawiciel Kościoła Grecji przy 

Unii Europejskiej 

5. Virgil Bercea, Biskup Oradei-Mare 

6. Chrysostomos II, Arcybiskup 

Nowej Justiniany i Całego Cypru 

 

Przewodniczący KE 

(José Manuel 

Barosso), 

Przewodniczący RE 

(Herman von 

Rompuy), 

Wiceprzewodniczący 

PE (László SurjÁn) 

Wiceprzewodniczący 

Komisji Europejskiej, 

odpowiedzialny za 

stosunki 

międzyinstytucjonalne 

i administrację (Maroš 

ŠEFČOVIČ), 

 
1680 Zob. Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 30 

maja 2013 r., https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/hrlm-30-may-list-pp.pdf [dostęp: 8.07.2020 

r.]. 
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7. Dr. Riccardo Di Segni, Naczelny 

Rabin Rzymu, Wiceprzewodniczący 

Konferencji Rabinów Europejskich 

8. Emmanuel, Metropolita Francji, 

Prezydent Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC) 

9. Arie Folger, Rabin Monachium i 

Górnej Bawarii Munich and Upper 

Bavaria, członek Konferencji 

Rabinów Europejskich 

10. Adolfo González Montes, Biskup 

Almerii 

11. Aïcha Haddou, przedstawicielka 

Europejskiej Sieci Kobiety Wiary na 

poziom ogólnoeuropejski i 

międzynarodowy, 

Współprzewodnicąca Belgijskiej Sieci 

Kobiety Wiary 

12. Seppo Häkkinen, Biskup 

Ewangelickiego Luterańskiego 

Kościoła Finlandii, diecezja Mikkeli 

13. Kristine Jansone, Sekretarz 

Generalny Ekumenicznej Rady 

Młodzieży w Europie 

14. Annette Kurschus, 

Przewodnicząca Ewangelickiego 

Kościoła Westfalii  

15. Dr Guy Liagre, Sekretarz 

Generalny Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC) 

16. André-Joseph Leonard, 

Arcybiskup archidiecezji Malines-

Bruksela  

17. Christopher Morgan, Biskup 

Colchester 

18. Mohammed Moussaoui, 

Przewodniczący Francuskiej Rady 

Wiary Muzułmańskiej  

19. Metropolita Nifon, Arcybiskup 

Târgoviște i Patriarchalny Egzarcha 

do spraw relacji z międzynarodowymi 

instytucjami chrześcijańskimi i 

instytucjami unijnymi 

20. Imam Yahya Pallavicini, 

Wiceprzewodniczący Muzułmańskiej 

Wspólnoty Religijnej (COREIS) we 

Włoszech 

21. Karol Sidon, Naczelny Rabin 

Pragi i Czech 

22. Bharti Tailor, Przewodnicząca 

Hindiustycznego Forum Europy i 

Sekretarz Generalny Hinduistycznego 

Forum Wielkiej Brytanii 

23. Sarah Vader, Przedstawicielka 

Międzynarodowej Społeczności Bahá'í 

przy Unii Europejskiej 

członek Komisji 

Europejskiej, 

odpowiedzialna za 

działania w dziedzinie 

klimatu (Connie 

HEDEGAARD) 
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24. Harold Weill, Naczelny Rabin 

Tuluzy, członek Konferencji 

Europejskich Rabinów1681 

 

 

30 maja 

2011 

 

Partnerstwo na rzecz 

demokracji i 

wspólnego 

dobrobytu: wspólna 

chęć promowania 

demokratycznych 

praw i wolności 

(ang.   A    

partnership  for    

democracy  and    

shared  prosperity:   

a  common   

willingness   to   

promote   

democratic rights 

and liberties) 

 

1. Christopher Hill, Biskup Guildford 

2. Dr Nikolaus Schneider, 

Przewodniczący Rady 

Ewangelickiego Kościoła w 

Niemczech (EKD) 

3. Antje Jackelén, Arcybiskup 

Kościoła Szwecji 

4. Dr. Gusztav Bölcskei, Biskup 

Węgierskiego Kościoła 

Reformowanego 

5. Prof. Jean-François Collange, 

Przewodniczący Unii Kościołów 

Protestanckich Alzacji i Lotaryngii 

6. Emmanuel, Metropolita Francji, 

Prezydent Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC) 

7. Dr. Mustafa Cerić, Wielki Mufti 

Bośni i Hercegowiny 

8. Imam Anas Schakfeh, 

Przewodniczący Muzułmańskiej 

Wspólnoty Wyznaniowej w Austrii 

9. Malika Hamidi, 

Wiceprzewodnicząca Europejskiej 

Sieci Muzułmańskiej 

10. Ibrahim Mogra, asystent 

Sekretarza Generalnego 

Muzułmańskiej Rady Wielkiej 

Brytanii 

11. Frans Goetghebeur, 

Przewodniczący Europejskiej Unii 

Buddyjskiej 

12. Pinchas Goldschmidt, Naczelny 

Rabin Moskwy, Przewodniczący 

Konferencji Rabinów Europejskich 

13. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów 

13. Rabin Giuseppe Laras, 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Rabinów Włoskich  

14. Rabbi Dr. Abraham Levy, 

Zgromadzenie Żydów Hiszpanii i 

Portugalii 

15. Metropolita Nifon, Arcybiskup 

Târgoviște i Patriarchalny Egzarcha 

do spraw relacji z międzynarodowymi 

instytucjami chrześcijańskimi i 

instytucjami unijnymi 

16. Metropolita Athanasios z Achai, 

Stały Przedstawiciel Kościoła Grecji 

w Unii Europejskiej 

 

Przewodniczący KE 

(José Manuel 

Barosso), 

 

Komisarz ds. 

Sprawiedliwości, 

Praw Podstawowych i 

Obywatelstwa 

(Viviane REDING), 

 

Komisarz ds. Zdrowia 

i polityki 

konsumenckiej (John 

DALLI), 

 

Komisarz ds. 

Rozszerzenia i 

europejskiej polityki 

sąsiedztwa (Štefan 

FÛLE), 

 

Komisarz ds. 

wewnętrznych 

(Cecilia 

MALMSTRÖM) 

Przewodniczący RE 

(Herman von 

Rompuy), 

Przewodniczący PE 

(Jerzy Buzek), 

Wiceprzewodniczący 

PE (László TÖKÉS) 

 
1681 Zob. Komisja Europejska, List of participants. High level meeting with Religion Leaders, Bruksela 12 

lipca 2012 r., https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/list-pp-hlrl-12july2012.pdf [dostęp: 8.07.2020 r.]. 
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17. Porfyrios, Biskup Neapolis, 

Dyrektor Reprezentacji Kościoła 

Cypru przy instytucjach unijnych 

18. Filaret Bulekow, zastępca prezesa 

wydziału Kościelnych Stosunków 

Zewnętrznych Patriarchatu Moskwy 

19. Kardynał Prof. Reinhard Marx, 

Arcybiskup Monachium i Freising, 

zastępca Przewodniczącego COMECE 

20. Kardynał Kazimierz Nycz, 

Arcybiskup Warszawski 

21. Adrianus Van Luyn, Biskup 

Rotterdamu, Przewodniczący Komisji 

Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej (COMECE)1682 

 

 

19 lipca 

2010 

 

Zwalczanie ubóstwa 

i wykluczenia 

społecznego 

(ang. Combating 

poverty and social 

exclusion) 

 

1. Christopher Hill, Biskup Guildford 

2. Dr. Bernhard Felmberg, 

Upoważniony Przedstawiciel Rady 

Kościoła Ewancelickiego w 

Niemczech przy Unii Europejskiej 

3. Peter Skov-Jakobsen, Biskup 

Kopenhagi, Ewangelicko-Luterański 

Kościół Danii 

4. Miloš Klátik, Biskup Ewangelicko-

Augsburskiego Kościoła Słowacji  

5. Guy Liagre, Przewodniczący 

Synodu Zjednoczonego Kościoła 

Protestanckiego w Belgii 

6. Emmanuel, Metropolita Francji, 

Prezydent Konferencji Kościołów 

Europejskich (CEC) 

7. Dalil Boubakeur, Rektor Wielkiego 

Meczetu w Paryżu 

8. Ibrahim Mogra, asystent Sekretarza 

Generalnego Muzułmańskiej Rady 

Wielkiej Brytanii 

9. Imam Bekir Alboğa, Turecko-

Islamska Unia ds. Religii 

10. Imam Yahya Pallavicini, 

Wiceprzewodniczący Muzułmańskiej 

Wspólnoty Religijnej (COREIS) we 

Włoszech 

11. Sivarama Swami, Komisja Izby 

Zarządczej Międzynarodowego 

Towarzystwa Świadomości Kriszny  

12. Bhai Sahib Mohinder Singh, 

Przewodniczący Guru Nanak Nishkam 

Sewak Jatha w Birmingham 

13. Gilles Bernheim, Naczelny Rabin 

Francji i Wiceprzewodniczący 

Konferencji Europejskich Rabinów 

14. Albert Guigui, Naczelny Rabin 

Brukseli i Stały Przedstawiciel w 

Konferencji Europejskich Rabinów 

 

Przewodniczący RE 

(Herman von 

Rompuy),  

Przewodniczący KE 

(José Manuel 

Barosso), 

Przewodniczący PE 

(Jerzy Buzek) 

 

 

 

 
1682 Zob. Komisja Europejska, List of participants, Religious Leaders Meeting, Bruksela 30 maja 2011 r., 

https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/conferences/hrl-list-participants.pdf [dostęp: 8.07.2020 r.]. 
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15. Michael Schudrich, Naczelny 

Rabin Polski 

16. Yonoson Abraham, Dajan Bejt 

Dinu Zjednoczonych Kongregacji 

Hebrajskich Wielkiej Brytanii i 

Wspólnoty Narodów 

17. Ieronymos II, Arcybiskup Aten i 

Całej Grecji 

18. Simeon, Metropolita Zachodniej i 

Centralnej Europy, Bułgarski Kościół 

Prawosławny 

19. Metropolita Józef, Przedstawiciel 

Rumuńskiego Kościoła 

Prawosławnego przy instytucjach 

unijnych  

20. Porfyrios, Biskup Neapolis, 

Dyrektor Reprezentacji Kościoła 

Cypru przy instytucjach unijnych 

21. Kardynał Péter Erdö, Arcybiskup 

arcydiecezji ostrzyhomsko-

budapeszteńskiej 

22. Stanislas Zvolenský, Arcybiskup 

Bratysławy 

23. Adrianus Van Luyn, Biskup 

Rotterdamu, Przewodniczący Komisji 

Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej (COMECE) 

24. Flaminia Giovanelli, Podsekretarz 

Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i 

Pokoju1683 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1683 Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (Komisja Europejska), List of the Religious Leaders. 

Presidents of Commission and Parliament discussed combating poverty and social exclusion with 

European faith leaders on 19 July 2010, https://ec.europa.eu/archives/bepa/activities/outreach-

team/dialogue/index_en.htm [dostęp: 8.07.2020 r.]. 
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Załącznik nr 2 
 

Tabela nr 2. Spotkania organizacji światopoglądowych i niereligijnych z instytucjami unijnymi w 

ramach dialogu na mocy art. 17 ust. 3 TFUE (lata 2010-2021). 

 

Data 

spotkania 

 

 

Temat spotkania 

 

Reprezentanci strony 

 

Reprezentanci strony 

unijnej 

 

5 lutego 

2021 

 

Europejski styl życia 

(ang. The European 

way of life) 

 

1. Michael Bauer, Przewodniczący 

Europejskiej Federacji 

Humanistycznej 

2. Martine Cerf, Sekretarz 

Generalna EGALE (Egalité Laïcité 

Europe) 

3. Henry Carpentier, 

Przewodniczący Europejskiego 

Stowarzyszenia Masońskiego 

4. Marie-Claude Kervella-Boux, 

Przewodnicząca Europejskiego 

Instytutu Masońskiego, Wielki 

Mistrz Wielkiej Loży Kobiecej 

Francji 

5. Gérard Lioret, Przewodniczący 

COMALACE 

6. Lone Ree Milkaer, 

Wiceprzewodnicząca Europejskiej 

Federacji Humanistycznej, 

Przewodnicząca Duńskiego 

Towarzystwa Humanistycznego 

7.Claude Wachtelaer, 

Przewodniczący Europejskiego 

Stowarzyszenia do spraw Wolnej 

Myśli (AEPL)1684 

 

 

Wiceprzewodniczący 

KE 

(Margaritis Schinas) 

 

Wiceprzewodnicząca 

Parlamentu 

Europejskiego 

(Roberta Metsola) 

 

 

18 czerwca 

2018 

 

Sztuczna 

inteligencja: 

podejmowanie 

wyzwań etycznych i 

społecznych 

(ang. Artificial 

Intelligence: 

addressing ethical 

and social 

challenges) 

 

1. Henri Bartholomeeusen, 

Przewodniczący Centrum Akcji 

Świeckiej 

2. Michael Bauer, 

Wiceprzewodniczący Europejskiej 

Federacji Humanistycznej, Prezes 

Bawarskiego Stowarzyszenia 

Humanistycznego 

3. Max Bojarski, 

Wiceprzewodniczący Kongresu 

Laickości 

4. Martine Cerf, Sekretarz 

Generalna EGALE (Egalité Laïcité 

Europe) 

5. Raluca Ciocian-Ardeleanu, 

Wiceprzewodnicząca Rumuńskiego 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans) 

 
1684 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High-Level Meeting with Philosophical and Non-

Confessional Organizations, Bruksela 5 lutego 2021 r., 

file:///C:/Users/patry/AppData/Local/Temp/list_of_participants_-_5_february_2021_-_final_7D76E235-

F853-F2A0-AAFD4D6554E51D64_73765-1.pdf [dostęp: 5.05.2021 r.] 
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Świeckiego Stowarzyszenia 

Humanistycznego  

6. Jean De Brueker, 

Przewodniczący COMALACE 

7. Giulio Ercolessi, Przewodniczący 

Europejskiej Federacji 

Humanistycznej 

8. Marie-Claude Kervella-Boux, 

Przewodnicząca Europejskiego 

Instytutu Masońskiego, Wielki 

Mistrz Wielkiej Loży Kobiecej 

Francji 

9. Marc Menschaert, 

Przewodniczący Europejskiego 

Sojuszu Masońskiego  

10. László Nemes, Węgierskie 

Towarzystwo Humanistyczne, 

Profesor na Uniwersytecie Karola 

Eszterházyego w Egerze (Węgry) 

11. Claude Wachtelaer, 

Przewodniczący Europejskiego 

Stowarzyszenia do spraw Wolnej 

Myśli (AEPL) 

12. Keith Porteous Wood, 

Przewodniczący brytyjskiego 

Narodowego Stowarzyszenia 

Sekularnego1685 

 

 

19 czerwca 

2017 

 

Przyszłość Europy: 

skuteczna Unia 

oparta na 

wartościach 

(ang. The Future of 

Europe: a value-

based and effective 

Union) 

 

1. Marie-Thérèse Besson, Wielki 

Mistrz Wielkiej Loży Kobiecej 

Francji 

2. Claude Bran, Wielki Mistrz 

Wielkiej Loży Kobiecej Belgii, 

członek Europejskiego 

Stowarzyszenia Masońskiego.  

3. Martine Cerf, Sekretarz 

Generalna EGALE (Egalité Laïcité 

Europe) 

4. Claudette Clavel, Zastępca 

Wielkiego Mistrza 

Międzynarodowego Mieszanego 

Zakonu Wolnomularskiego „Le 

Droit Humain” 

5. Andrzej Dominiczak, Prezes 

Polskiego Towarzystwa 

Humanistycznego 

6. Giulio Ercolessi, Przewodniczący 

Europejskiej Federacji 

Humanistycznej 

7. Philippe Foussier, Pierwszy 

Zastępca Wielkiego Mistrza zakonu 

Wielkiego Wschodu Francji 

8. Lone Ree Milkaer, 

Wiceprzewodnicząca Europejskiej 

Federacji Humanistycznej, 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans), 

Wiceprzewodnicząca 

PE (Mairead 

MCGUINNESS) 

 
1685 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High-Level Meeting with Philosophical and Non-

Confessional Organizations, Bruksela 18 czerwca 2018 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 r.]. 
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Przewodnicząca Duńskiego 

Towarzystwa Humanistycznego 

9. Manuel López Álvarez, 

Przewodniczący Hiszpańskiej 

Federacji Międzynarodowego 

Mieszanego Rytu Masońskiego "El 

Derecho Humano".  

10. Jean-Michel Reynaud, 

Przewodniczący COMALACE 

12. Claude Wachtelaer, 

Przewodniczący Europejskiego 

Stowarzyszenia do spraw Wolnej 

Myśli (AEPL) 

12. Oscar de Wandel, Wielki Mistrz 

Wielkiej Loży Belgii  

13. Frieder Otto Wolf, 

Przewodniczący Niemieckiego 

Stowarzyszenia Humanistycznego 

(HVD) 

14. Keith Porteous Wood, 

Przewodniczący brytyjskiego 

Narodowego Stowarzyszenia 

Sekularnego 1686 

 

 

30 czerwca 

2016 

 

Migracja, integracja i 

wartości europejskie: 

wprowadzanie 

wartości w życie 

(ang. Migration, 

Integration and 

European Values: 

putting values into 

action) 

 

1. Nieves Bayo Gallego, Wielki 

Mistrz Symbolicznej Wielkiej Loży 

Hiszpanii 

2. Yvan Boerfnot, Przewodniczący 

Europejskiego Stowarzyszenia do 

spraw Wolnej Myśli 

3. Andrzej Dominiczak, Prezes 

Polskiego Towarzystwa 

Humanistycznego 

4. Pierre Galand, Przewodniczący 

Europejskiej Federacji 

Humanistycznej  

5. Marc Menschaert, 

Przewodniczący Europejskiego 

Stowarzyszenia Masońskiego, 

Przewodniczący Wielkiego 

Wschodu Belgii  

6. Nada Peratović, Przewodnicząca 

chorwackiego Centrum Odwagi 

Cywilnej, Wiceprzewodnicząca 

Szwajcarskiego Centrum Odwagi 

Cywilnej 

7. Yvette Ramon, Wielki Mistrz 

Międynarodowego Zakonu 

Wolnomularskiego „Le Droit 

Humain” 

8. Régina Toutin, 

Wiceprzewodnicząca Wielkiej Loży 

Kobiecej Francji 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans), 

 

 
1686 Zob. Komisja Europejska, List of participants, High-Level Meeting with Philosophical and Non-

Confessional Organizations, Bruksela 19 czerwca 2017 r., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50189 [dostęp: 8.07.2020 r.]. 
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9. Oscar de Wandel, Wielki Mistrz i 

Wielki Kanclerz Wielkiej Loży 

Belgii 

10. Frieder Otto Wolf, 

Przewodniczący Niemieckiego 

Stowarzyszenia Humanistycznego 

(HVD) 

  

 

2 czerwca 

2015 

 

Żyć razem i dobrze 

się nie zgadzać 

(ang. Living together 

and disagreeing 

well) 

 

1. Martine Cerf, Sekretarz 

Generalna EGALE (Egalité Laïcité 

Europe) 

2. Pierre Galand, Przewodniczący 

Europejskiej Federacji 

Humanistycznej 

3. Nieves Bayo Gallego, Wielki 

Mistrz Symbolicznej Wielkiej Loży 

Hiszpanii 

4. Catherine Jeannin-Naltet, 

Przewodnicząca Wielkiej Loży 

Kobiecej Francji 

5. Yvette Ramon, Wielki Mistrz 

Międzynarodowego Zakonu 

Wolnomularskiego „Le Droit 

Humain” 

6. Daniel Keller, Wielki Mistrz 

zakonu Wielkiego Wschodu Francji 

7. Dimitrios Lyberis, 

Przewodniczący 

Międzynarodowego Zakonu 

Masońskiego “Delphi"  

8. Tomasz Szmagier, Wielki Mistrz 

zakonu Wielkiego Wschodu Polski  

9. Steven Warmoes, były Wielki 

Mistrz Wielkiej Loży Belgii  

10. Keith Porteous Wood, 

Przewodniczący brytyjskiego 

Narodowego Stowarzyszenia 

Sekularnego 

11. Tony Van Der Haegen, 

Wiceprzewodniczący Europejskiego 

Stowarzyszenia do spraw Wolności 

Myśli1687 

 

 

Wiceprzewodniczący 

KE (Frans 

Timmermans), 

Wiceprzewodniczący 

PE (Antonio Tajani) 

 

27 listopada 

2012  

 

 

Solidarność 

międzypokoleniowa: 

wyznaczanie 

parametrów 

przyszłego 

społeczeństwa w 

Europie 

(ang. 

Intergenerational 

Solidarity: Setting 

the Parameters for 

 
1. Joseph Asselbergh, Wielki Mistrz 

zakonu Wielkiego Wschodu Belgii  

2. Serge Bertholomé, Wielki Mistrz 

Belgijskiej Federacji Zakonu "Le 

Droit Humain"  

3. Martine Cerf, Sekretarz 

Generalna EGALE (Egalité Laïcité 

Europe)    

4. Andràs David, Przedstawiciel 

Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Adogmatycznego Europy 

 

Komisja Europejska 

1. Przewodniczący KE 

(José Manuel Barosso) 

2. Komisarz ds. 

programowania 

finansowego i budżetu 

(Janusz Lewandowski) 

3. Dyrektor generalny 

Biura Doradców ds. 

Polityki Europejskiej, 

 
1687 Zob. Komisja Europejska, List of participants. High-Level meeting with philosophical and non-

confessional organisations, Bruksela 2 czerwca 2015 r., https://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/files/lop_non-confessionals_02_june_2015.pdf [dostęp: 12.08.2020 r.]. 
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Tomorrow's Society 

in Europe) 

Środkowej i Wschodniej  

5. Emmanuel Delakis, 

Przewodniczący Rady 

Międzynarodowego Zakonu 

Masońskiego "Delphi" 

6. Christine de Vos, Wielki Mistrz 

Wielkiej Loży Kobiecej Belgii 

7. Sonja Eggerickx, Przewodnicząca 

Komitetu Wykonawczego 

Międzynarodowej Unii 

Humanistycznej i Etycznej 

8. Alan Frommer, Przewodniczący 

Europejskiego Stowarzyszenia do 

spraw Wolnej Myśli 

9. René Gainville, Wielki Kanclerz 

zakonu Wielkiego Wschodu Węgier 

10. Pierre Galand, Przewodniczący 

Europejskiej Federacji 

Humanistycznej 

11. José Gulino, Wielki Mistrz 

zakonu Wielkiego Wschodu Francji 

12. José Alberto Hidalgo Piñero, 

Przewodniczący Hiszpańskiej 

Federacji Międzynarodowego 

Zakonu Masońskiego "El Derecho 

Humano" 

13. Catherine Jeannin-Naltet, 

Przewodnicząca Wielkiej Loży 

Kobiecej Francji 

14. Fernando Lima, Wielki Mistrz 

zakonu Wielkiego Wschodu 

Portugalii 

15. Keith Porteous Wood, 

Przewodniczący brytyjskiego 

Narodowego Stowarzyszenia 

Sekularnego 

16. Luigi Pruneti, Przewodniczący 

Wielkiej Loży Włoch 

17. Jean-Michel Qullardet, 

Przewodniczący 

Międzynarodowego Obserwatorium 

do spraw Laickości 

18. Rüdiger Templin, 

Przewodniczący Zjednoczonych 

Wielkich Loż Niemiec1688 

 

BEPA (Jean-Claude 

Thébault) 

4. Członek gabinetu 

przewodniczącego KE 

(Henning Klaus) 

5. Doradca z Biura 

Doradców ds. Polityki 

Europejskiej, BEPA 

(Katharina Von 

Schurbein) 

6. Rzecznik prasowy, 

Dyrekcja Generalna 

ds. Komunikacji 

Społecznej (Jens 

Mester) 

 
Parlament Europejski 

1.Wiceprzewodniczący 

PE (László Surján) 

2. Asystentka 

Prezydenta M. Schulza 

(Margarita Casales) 

3. Asystentka 

wiceprzewodniczącego 

L. Surján (Maria 

Korom)  

 

Rada Europejska 

1. Przewodniczący 

(Herman Van 

Rompuy) 

2. Członek gabinetu 

przewodniczącego RE 

(Michel Praet) 

 

 

 

 

 

 
 

 
1688 Zob. Komisja Europejska, List of participants. High-Level meeting with philosophical and non-

confessional organisations, Bruksela 27 listopada 2012 r., 
https://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/seminars/27-nov_2012-list-participants.pdf [dostęp: 12.08.2020 r.]. 
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Załącznik nr 3 
 

Tabela nr 3. Zestawienie organizacji religijnych zarejestrowanych w V sekcji Rejestru służącego 

Przejrzystości. Stan na rok 2021. 

 

 

Nazwa 

organizacji 

 

 

Rok 

rejestracj

i 

 

 

Kraj 

pochodzenia 

 

Liczba 

zatrudnionyc

h 

 

Budżet roczny 

 

Sekcja w 

Rejestrze 

Przejrzystośc

i 

  

 

Africa Europe 

Faith and Justice 

Network (AEFJN) 

 

 

2009 

 

Królestwo 

Belgii 

 

3 

 

111,474 € 

 

V 

Representation of 

the Church of 

Cyprus to the 

European 

Institutions 

(RCCEI) 

 

2010 Królestwo 

Belgii 

3 105,000 € V 

Bahá'í 

International 

Community (BIC) 

 

2010 Królestwo 

Belgii 

4 2,431,430 € V 

Churches' 

Commission for 

Migrants in 

Europe (CCME) 

 

2011 Królestwo 

Belgii 

2 349,626 € V 

Jesuit European 

Social Centre 

(JESC) 

 

2011 Królestwo 

Belgii 

9 326,458 € V 

European Jewish 

Congress (EJC) 

 

2011 Królestwo 

Belgii 

5 500,000 € V 

Représentation de 

l'Eglise Orthodoxe 

Roumaine auprès 

des Institutions 

européennes 

(EOR) 

 

2011 Królestwo 

Belgii 

2 33,200 € V 

Secretariat of 

COMECE 

(Commission of 

the Episcopates of 

the European 

Union) 

 

2011 Królestwo 

Belgii 

12 930,413 € V 

EKD-Office 

Brussels (EKD) 

 

2011 Królestwo 

Belgii 

7 920,300 € V 

Büro Brüssel des 

Generalsekretariats 

der 

2012 Królestwo 

Belgii 

2 29,845 € V 
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Österreichischen 

Bischofskonferenz 

(Büro Brüssel 

OEBK) 

 

Conference of 

European 

Churches (CEC) 

 

2012 Królestwo 

Belgii 

6 1,340,295 € V 

Chapel for Europe 

(Chapelle pour 

l'Europe) 

 

2013 Królestwo 

Belgii 

2 90,437 € V 

Kommissariat der 

deutschen 

Bischöfe - 

Katholisches Büro 

in Berlin 

 

2013 Republika 

Federalna 

Niemiec 

4 1,920,000 € V 

The Church of 

Jesus Christ of 

Latter-day Saints - 

European Union 

and International 

Affairs Office 

(Latter-day Saints 

EU) 

 

2013 Królestwo 

Belgii 

1 228,612 € V 

Dreikönigsaktion - 

Hilfswerk der 

Katholischen 

Jungschar (DKA) 

 

2013 Republika 

Austrii 

6 18,859,415 € V 

Coordination 

Office of the 

Austrian Bishop’s 

Conference (KOO) 

 

2013 Republika 

Austrii 

1 399,500 € V 

Welthaus Diözese 

Graz-Seckau 

 

2013 Republika 

Austrii 

2 1,777,707 € V 

European Jewish 

Association (EJA) 

 

2014 Królestwo 

Belgii 

4 4,279,201 € V 

Aid to the Church 

in Need (ACN) 

 

2014 Republika 

Federalna 

Niemiec 

 

2 111,200,000 € V 

SGI Europe 

Buddhist 

Association (SGI 

EBA) 

 

 

2014 Republika 

Federalna 

Niemiec 

2 50,000 € V 

Israelitische 

Kultusgemeinde 

Wien (IKG Wien) 

 

2014 Republika 

Austrii 

2 21,516,950 € V 

Hospitality Europe 

 

2015 Królestwo 

Belgii 

1 29,697 € V 
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European 

Evangelical 

Alliance (EEA) 

 

2015 Konfederacj

a 

Szwajcarska 

3 289,431 € V 

B'nai B'rith 

International (BBI) 

 

2015 Stany 

Zjednoczone 

Ameryki  

 

2 5,976,000 € V 

Evangelische 

Kirche Berlin-

Brandenburg-

schlesische 

Oberlausitz - 

Dienststelle des 

Länderbeauftragte

n (EKBO) 

 

2015 Republika 

Federalna 

Niemiec 

1 218,592 € V 

Office of the 

Anglican Bishop 

in Europe 

 

2016 Królestwo 

Belgii 

2 483,171 € V 

Karmapa 

Foundation Europe 

(KFE) 

 

2016 Królestwo 

Belgii 

1 130,857 € V 

Europe Israel 

Public Affairs 

(EIPA) 

 

2016 Królestwo 

Belgii 

4 350,000 € V 

Representative 

Office of the 

Islamic 

Community in 

Bosnia and 

Herzegovina 

(IZBIH) 

 

2016 Republika 

Bośni i 

Hercegowin

y 

2 6,000,000 € V 

Zentralkomitee der 

deutschen 

Katholiken (ZdK) 

 

2016 Republika 

Federalna 

Niemiec 

1 2,521,500 € V 

Unie Vrijzinnige 

Verenigingen 

(deMens.nu) 

 

2016 Królestwo 

Belgii 

4 1,400,000 € V 

Svenska kyrkan 

 

2016 Królestwo 

Szwecji 

 

3 2,723,400,000 

€ 

V 

Asociación 

Enraizados 

(Enraizados) 

 

2017 Królestwo 

Hiszpanii 

3 75,029 € V 

Committee of the 

Representatives of 

the Orthodox 

Churches in 

European Union 

(CROCEU) 

 

2017 Królestwo 

Belgii 

1 1,800 € V 
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European Union 

for Progressive 

Judaism Rabbinic 

Assembly (ERA) 

 

2017 Królestwo 

Belgii 

1 2,400 € V 

European Union 

for Progressive 

Judaism (EUPJ) 

 

2017 Wielka 

Brytania 

3 325,000 € V 

European Office of 

the Church of 

Scientology for 

Public Affairs & 

Human Rights 

(Church 

Scientology) 

 

2017 Królestwo 

Hiszpanii 

5 117,000 € V 

European Buddhist 

Union (EBU) 

 

2018 Republika 

Francuska 

17 13,000 € V 

The European 

Synagogue (TES) 

 

2018 Królestwo 

Belgii 

1 49,999 € V 

Hindu Forum 

Europe (HFE) 

 

2018 Królestwo 

Belgii 

5 16,200 € V 

Evangelical 

Lutheran Church 

of Finland, Church 

Council (ELCF) 

 

2018 Republika 

Finlandii 

1 27,891,509 € V 

ISKCON 

Communications 

Europe 

 

2018 Królestwo 

Belgii 

4 9,500 € V 

Bektashi World 

Headquarters 

 

2018 Republika 

Albanii 

2 208,138 € V 

Union des 

Conférences 

Européennes des 

Supérieurs/es 

Majeurs/es 

(UCESM) 

 

2019 Królestwo 

Belgii 

1 89,307 € V 

Pagan Federation 

International 

Deutschland e.V. 

(PFI DE) 

 

2019 Republika 

Federalna 

Niemiec 

3 1,606 € V 

European Alevi 

Union (EUA or 

AABK) 

 

2019 Wielka 

Brytania 

21 110,000 € V 

Stichting Pagan 

Federation 

International (PFI) 

 

2019 Królestwo 

Niderlandów 

3 3,000 € V 
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Förderverein 

Freunde der 

Mennonitenkirche 

Leer e.V. 

(MennoLeer) 

 

2020 Republika 

Federalna 

Niemiec 

2 20,196 € V 

Comunità religiosa 

islamica italiana 

(COREIS) 

 

2020 Republika 

Włoska 

21 468,759 € V 

The Conference of 

European Justice 

& Peace 

Commissions 

(Justice&Peace 

Europe) 

 

2020 Królestwo 

Belgii 

1 40,000 € V 

Arbeitskreis 

Kirchliche 

Investoren (AKI) 

 

2020 Republika 

Federalna 

Niemiec 

 

1 200,000 € V 

Sisters of Our 

Lady of Apostles 

(Irish Province) 

(OLA Sisters 

Ireland) 

 

2020 Irlandia 1 1,913,038 € V 

Institut für Ehe 

und Familie (IEF) 

 

2021 Republika 

Austrii 

5 556,300 € V 

Accademia 

Ortodossa San 

Nicodemo 

L'Aghiorita 

(AOSNA) 

 

2021 Republika 

Włoska 

3 Brak danych V 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transparency Register, 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&cat

egories=44& [dostęp: 12.05.2021 r.]. 
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