
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie 

Wydział Prawa i Administracji 
   Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego 

 
 
 
 
 
 

Kinga Szymańska 

Numer albumu 2815 

 

 
 

 

Struktura i zadania Komisji Konferencji Biskupów 

(Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE) 

 
 
 
 
 

Praca doktorska napisana pod kierunkiem  

Ks. dr hab. Krzysztofa  

Warchałowskiego, prof. UKSW 

 

 

 

 

 

Warszawa 2022 

 

 

 



 2 

Spis treści 

Spis treści ............................................................................................................................ 2 

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

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

Rozdział I .......................................................................................................................... 17 

Kościół Katolicki a Unia Europejska ................................................................................ 17 

Wprowadzenie................................................................................................... 17 

1. Wizja stosunków międzynarodowych i ładu gospodarczego w ujęciu 

katolickiej nauki społecznej w kontekście idei zjednoczenia Europy po II wojnie 

światowej….. ................................................................................................................ 18 

1.1. Propozycje Stolicy Apostolskiej w zakresie kształtu integracji 

europejskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej ....................................... 19 

1.2. Sobór Watykański II ........................................................................... 24 

1.3. Inicjatywy papieskie na rzecz pokojowej integracji państw po Soborze 

Watykańskim II ........................................................................................................ 32 

2. Wartości chrześcijańskie i idee zjednoczeniowe w ujęciu architektów 

integracji Unii Europejskiej w procesie jednoczenia Europy ....................................... 49 

2.1. Robert Schuman ................................................................................. 50 

2.2. Jean Monnet ........................................................................................ 51 

2.3. Altiero Spinelli ................................................................................... 52 

2.4. Alcid de Gasperi ................................................................................. 53 

2.5. Winston Churchill ............................................................................... 54 

2.6. Konrad Adenauer ................................................................................ 56 

2.7. Paul Henri Spaak ................................................................................ 56 

3. Podsumowanie ......................................................................................... 57 

Rozdział II ......................................................................................................................... 64 

Formy relacji państwo – Kościół w państwach członkowskich Unii Europejskiej .......... 64 

Wprowadzenie................................................................................................... 64 

1. Modele relacji państwo-kościół w ujęciu doktrynalnym ......................... 64 

2. Modele relacji państwo – kościół w wybranych państwach UE ............. 68 

2.1. Model państwa wyznaniowego we współczesnej Europie ................. 69 

2.1.1. Model państwa wyznaniowego na przykładzie Anglii ............... 70 

2.1.2. Model państwa wyznaniowego na przykładzie Grecji ............... 73 



 3 

 

2.1.3. Model państwa wyznaniowego na przykładzie Danii................. 76 

2.2. Model państwa świeckiego we współczesnej Europie ....................... 77 

2.2.1. Rozdział Kościoła od państwa w wersji separacji otwartej ........ 77 

2.2.1.1. Model separacji otwartej na przykładzie Niemiec .............. 79 

2.2.1.2. Model separacji otwartej na przykładzie Republiki 

Włoskiej……………………………………………………………………...82 

2.2.1.3. Model separacji otwartej na przykładzie Królestwa 

Hiszpanii……….. ............................................................................................ 84 

2.2.1.4. Model separacji otwartej na przykładzie Rzeczpospolitej 

Polskiej…………… ......................................................................................... 89 

2.2.2. Rozdział Kościoła od państwa w wersji separacji radykalnej .... 94 

2.2.2.1. Model separacji radykalnej na przykładzie Francji ............. 94 

2.2.2.2. Model separacji radykalnej na przykładzie Holandii .......... 98 

3. Podsumowanie ....................................................................................... 102 

Rozdział III ...................................................................................................................... 107 

Podstawy relacji instytucjonalnych Unii Europejskiej z kościołami i związkami 
wyznaniowymi ................................................................................................................ 107 

Wprowadzenie................................................................................................. 107 

1. Klauzula o kościołach w Traktacie Amsterdamskim ............................ 111 

2. Karta Praw Podstawowych .................................................................... 116 

2.1. Status prawny Karty Praw Podstawowych w latach 2000-2007 ...... 118 

2.2. Kościoły i związki wyznaniowe w ujęciu Karty Praw 

Podstawowych……………………………………………………………………137 

3. Biała Księga ........................................................................................... 142 

4. Projekt Traktatu Konstytucyjnego dla Europy ...................................... 143 

5. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2007 roku .................... 148 

6. Podmioty dialogu instytucjonalnego Unii Europejskiej z Kościołami i 

związkami wyznaniowymi .......................................................................................... 159 

6.1.1. Dialog instytucjonalny Unii Europejskiej z podmiotami 

wyznaniowymi w latach 1980-2014 .................................................................. 160 

6.1.2. Dialog instytucjonalny Unii Europejskiej z podmiotami 

wyznaniowymi po 2014 roku ............................................................................. 164 

7. Podsumowanie ....................................................................................... 166 

 



 4 

 

Rozdział IV ..................................................................................................................... 172 

Struktura organizacyjna Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej .................. 172 

Wprowadzenie................................................................................................. 172 

1. Podstawy prawne działalności Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej.. .............................................................................................................. 172 

2. Organy Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej ................... 176 

3. Formy działalności Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej 185 

4. Struktura członkowska Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej………………………………………………………………………….188 

5. Finansowanie działalności Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej.. .............................................................................................................. 189 

6. Podsumowanie ....................................................................................... 189 

Rozdział V ....................................................................................................................... 191 

Działalność Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej ..................................... 191 

Wprowadzenie................................................................................................. 191 

1. Obszary działalności .............................................................................. 191 

1.1. Badania naukowe oraz kwestie bioetyczne ...................................... 191 

1.1.1. Klonowanie ............................................................................... 193 

1.1.2. Eutanazja ................................................................................... 195 

1.1.3. Badania na zarodkach ludzkich in vitro .................................... 198 

1.1.4. Kwestie etyczne w programach badawczych finansowanych ze 

środków UE….. .................................................................................................. 203 

1.1.5. Wykorzystanie nowych technologii w medycynie ................... 209 

1.1.6. Kwestia terminu „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” ............ 212 

1.1.7. Surogacja ................................................................................... 214 

1.1.8. Zdrowie psychiczne .................................................................. 216 

1.2. Ekologia i zrównoważony rozwój .................................................... 218 

1.2.1. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej ........................................... 218 

1.2.2. Stanowisko COMECE wobec zmiany klimatu i zobowiązania UE 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych ........................................................... 222 

1.2.3. COMECE a postulat zrównoważonego rozwoju z Encykliki 

„Laudato Si”…. .................................................................................................. 227 

1.2.4. Postulat ochrony zasobów Amazonii i Arktyki ........................ 232 



 5 

 

1.3. Edukacja i kultura ............................................................................. 233 

1.3.1. Edukacja w środowisku międzykulturowym ............................ 233 

1.3.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego............................................ 235 

1.3.3. Nowe wytyczne UE dotyczące ochrony miejsc kultu przed 

aktami terrorystycznymi ..................................................................................... 238 

1.4. Międzynarodowa wolność religijna .................................................. 240 

1.4.1. Naruszenia wolności religijnej .................................................. 241 

1.4.2. Prawo do wolności religijnej..................................................... 245 

1.5. Sprawy zewnętrzne UE .................................................................... 250 

1.5.1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego potępiająca ataki na 

wspólnoty chrześcijańskie w Egipcie i Malezji w 2010 roku ............................ 250 

1.5.2. Stanowisko COMECE wobec braku poparcia dla „Wspólnej 

deklaracji potępiającej prześladowania religijne na Bliskim Wschodzie” z 2011 

roku………….. ................................................................................................... 253 

1.5.3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2016 roku uznająca 

działania ISIS za zbrodnie ludobójstwa ............................................................. 254 

1.5.4. Prześladowania chrześcijan w Afryce i Ameryce Środkowej .. 255 

1.5.5. Kryzysy uchodźcze w latach 2005-2022 .................................. 258 

1.6. Migracja i azyl .................................................................................. 265 

1.6.1. Prawo do łączenia rodzin .......................................................... 267 

1.6.2. Handel ludźmi ........................................................................... 268 

1.6.3. Kwestia tzw. dyrektywy powrotowej........................................ 269 

1.6.4. Reforma systemu dublińskiego ................................................. 271 

1.6.5. Dokument Komisji Europejskiej „Plan Działania w sprawie 

integracji obywateli państw trzecich” ................................................................ 275 

1.6.6. Pakt UE o migracji i azylu ........................................................ 277 

1.7. Prawa podstawowe obywateli Unii .................................................. 283 

1.7.1. Prawa mniejszości etnicznych na przykładzie Romów ............ 283 

1.7.2. Ochrona danych osobowych ..................................................... 288 

1.7.3. Ochrona dzieci .......................................................................... 291 

1.7.4. Przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści .......................... 295 

1.7.5. Sztuczna inteligencja i „robotyzacja życia” .............................. 297 

1.7.6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów 

wojskowych….. .................................................................................................. 301 



 6 

 

2. Formy działania ..................................................................................... 303 

2.1. Inicjatywa „Dusza dla Europy” ........................................................ 303 

2.2. Współpraca z Europejską Partią Ludową ......................................... 304 

2.3. Współpraca z Konferencją Kościołów Europejskich ....................... 305 

2.4. Współpraca z Radą Konferencji Episkopatów Europy .................... 308 

2.5. Współpraca z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości ............... 311 

2.6. Współpraca z wyznawcami islamu ................................................... 311 

2.7. Współpraca z młodzieżowymi organizacjami katolickimi ............... 323 

2.8. Współpraca z „Don Bosco International” i „Missiones Salesianas” 330 

3. Ocena działania ...................................................................................... 331 

3.1. Inicjatywy pozytywne ....................................................................... 331 

3.2. Inicjatywy negatywne ....................................................................... 340 

4. Podsumowanie ....................................................................................... 356 

Zakończenie .................................................................................................................... 366 

Bibliografia ...................................................................................................................... 375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Wykaz najważniejszych skrótów 

ACLJ - American Center for Law and Justice 

ADF - Alliance Defending Freedom 

AI - Artificial Intelligence 

BECTU - Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union  

BEPA - Bureau of European Policy Advisers / Biuro Europejskich 

Doradców Politycznych 

BSE - Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy) 

CA - Encyklika „Centesimus Annus” 

CBRN - agents Nuclear, radiological, biological and chemical agents 

CCE-DG JUST - Directorate General for Justice and Consumers / Dyrekcji 

Generalnej do spraw Sprawiedliwości i Konsumentów 

CCEE - Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum 

Episcoporum Europae) 

CCME - Churches’ Commission for Migrants in Europe / Komisja 

Kościołów do spraw Migrantów w Europie 

CDDH - Komitet Sterujący ds. Praw Człowieka (Steering Committee for 

Human Rights) 

CDU - Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna 

CEC-KEK/CEC - Konferencja Kościołów Europejskich (Conference of 

European Churches) 

CELAM - Rada Episkopatu Ameryki Łacińskiej 

CLC - Comité Laic de Coordination  

COMALACE - Contribution des Obédiences Maçonniques Libérales et 

Adogmatiques á la Construction Européenne 

COMECE - Komisja Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnot 

Europejskich/ Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej 

COVID-19 - coronavirus disease 2019 

CRISP – Centre de recherche et d’information socio-politiques 

CROCEU - Committee of the Representatives of the Orthodox Churches in 

European Union  

CSC-CEC - Church and Society Commission of the Conference of European 

Churches 



 8 

CV - Encyklika „Caritas in veritate” 

DH - Deklaracji Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej „Dignitatis 

humanae” 

DH-SYSC - Komitet Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka (System of the European Convention on Human Rights,) 

DMA - Digital Markets Act  

DRK - Demokratyczna Republika Konga 

DSA - Digital Services Act  

EASO - Europejski Urząd ds. Azylu (European Asylum Support Office) 

ECLJ - European Centre for Law and Justice 

ECPM - European Affairs of the European Christian Political Movement 

ECPM - Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (European Affairs of 

the European Christian Political Movement) 

EE - Posynodalna adhortacja „Ecclesia in Europa” 

EECCS - Europejska Komisja Ekumeniczna ds. Kościołów i Społeczeństwa 

(Commission oecuménique européenne pour Eglise et société) 

EECCS - Europejska Komisja Ekumeniczna ds. Kościołów i Społeczeństwa 

(Commission oecuménique européenne pour Eglise et société) 

EGE - Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (The 

European Group on Ethics in Science and New Technologies)  

EHF - European Humanist Federation / Europejska Federacja 

Humanistyczna  

EKPC - Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. 

ELSiA - Europejski Sojusz Laudato Si' 

EPO - Europejski Urząd Patentowy 

EPP - Europejska Partia Ludowa (European People’s Party) 

EPSC - European Political Strategy Centre / Europejski Ośrodek Strategii 

Politycznej 

ERDM - Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 

ESDZ - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (The European External 

Action Service, EEAS) 

ETPCz - Europejski Trybunał Praw Człowieka 

ETS - Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

Euratom - Europejska Wspólnota Energii Atomowej 



 9 

EURODAC - Europejski Zautomatyzowany System 

Rozpoznawania Odcisków Palców (European Dactyloscopy) 

EUROPOL - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania 

EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza 

EWWS - Europejska Wspólnota Węgla i Stali 

FAFCE - Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

FCBCO - Federacja Konferencji Biskupów Katolickich Oceanii 

ForRB - Freedom of Religion or Believe/Wolność Religi lub Przekonań 

FRA - Agencji Praw Podstawowych (European Union Agency for 

Fundamental Rights) 

FSU - Forward Studies Unit 

FT - Encyklika „Fratelli tutti” 

GOPA - Group of Policy Advisers / Grupa Doradców Politycznych 

Grupa ECR - Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 

(European Conservatives and Reformists, ECR) 

Grupa EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPP Group) 

GS - Encyklika „Gaudium et Spes”  

hESC - embrionalne komórki macierzyste (human embrionic stem cells) 

HI - Humanists International 

ITI - International Theological Institute 

IVDM - In vitro dry matter digestibility  

JA MH-WB - Joint Action Mental Health and Wellbeing 

JAE - Jednolity Akt Europejski 

JRS - Jesuit Refugee Service Europe 

KAS - Konrad Adenauer Stiftung 

KBWE - Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

KPK/83 - Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.  

KPP - Karta Praw Podstawowych 

LAWS - Lethal Autonomous Weapon Systems  

LGBTI - lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe 

LGBTQ - lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer 

LMPT - La Manif Pour Tous 

LS - Encyklika „Laudato Si” 

MPPOiP - Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 16 

grudnia 1966 roku 



 10 

MTK - Międzynarodowy Trybunał Karny 

NATO - Pakt Północnoatlantycki 

NOM - National Organization for Marriage 

OA - List apostolski „Octogesima adveniens” 

OCIPE - Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich 

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych 

PNV - Political Network of Values 

PP - Encyklika „Populorum progressio” 

PT - Encyklika „Pacem in Terris” 

REPAM - Panamazońska Sieć Kościelna 

RFN - Republika Federalna Niemiec 

SECAM - Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru 

SP - Encyklika „Summi pontyficatus” 

SRR - sexual and reproductive rights 

SRS - Encyklika „Sollicitudo rei socialis” 

STOA - Komisja ds. oceny opcji naukowych i technologicznych 

TBSP UJ – Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TPD - Temporary Protection Directive 

TUE - Traktat o Unii Europejskiej 

TWE - Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  

UE - Unia Europejska 

UNEP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 

UNHCR - Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców 

WCF - Światowy Kongres Rodzin (World Congress of Families, WCF) 

WESA - Europejski system azylowy (Common European Asylum System, 

CEAS) 

ZPRE - Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe, PACE) 

 

 



 11 

 

Wstęp 

Przedmiot dysertacji doktorskiej stanowi działalność utworzonej w 1980 roku 

Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE)1 złożonej z biskupów 

delegowanych przez katolickie konferencje biskupów państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Zgodnie ze swoją misją, określoną w statucie, COMECE monitoruje 

zmiany w politykach i inicjatywach Unii Europejskiej we wszystkich obszarach 

zainteresowania Kościoła. Ponadto omawiana organizacja stara się utrzymywać otwarty, 

przejrzysty i regularny dialog z instytucjami UE poprzez szereg formalnych i 

nieformalnych kontaktów, w tym coroczne spotkania na szczycie przywódców 

religijnych, seminaria i konferencje dialogu oraz udział w konsultacjach zainicjowanych 

przez Komisję Europejską2. 

Zasadniczym celem badawczym podjętym w niniejszej pracy jest analiza 

działalności COMECE w kontekście relacji z instytucjami Unii Europejskiej. Główną 

hipotezą jest założenie, że COMECE podejmuje działania, aby określony światopogląd 

religijny przeniknął do sfery politycznej UE. W myśl tak sformułowanej hipotezy 

głównej przyjęto hipotezę pomocniczą, że omawiana organizacja stara się kontynuować 

społeczną misję Kościoła na forum Unii Europejskiej dbając, aby materializm i opacznie 

rozumiana „poprawność polityczna” nie wyrugowały z prawodawstwa UE 

chrześcijańskich wartości duchowych.  

W dysertacji zaproponowano również pytania badawcze: 

1/ Jakie wydarzenia sprawiły, że została powołana oparta na fundamencie 

religijnym COMECE?  

2/ Jaką misję powierzono COMECE do spełnienia?  

3/ Jakie okoliczności sprawiły, że aż do lat 90. XX wieku w dyskursie na forum 

UE pomijano wątek religijny? 

4/ Jaką rolę odgrywała COMECE w polityce unijnej na przestrzeni lat swojego 

funkcjonowania? Z jakimi wyzwaniami przyszło się jej zmierzyć? 

 
1Historycznie akronim COMECE oznaczał: Komisję Konferencji Biskupów 

(Episkopatów) Wspólnot Europejskich. Jeszcze do 2021 roku z taką terminologią można było się 
spotkać na oficjalnej stronie internetowej omawianej organizacji. Od 2022 roku w oficjalnej 
nomenklaturze „COMECE” tłumaczone jest jako Komisja Konferencji Biskupów Unii 
Europejskiej i tą nazwą będę posługiwać się w dalszej części dysertacji.  

2COMECE, Our mission, http://www.comece.eu/site/en/ourmission (dostęp: 24.08.2021) 
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5/ Jak COMECE radzi sobie z realizacją celów, do których ją 

powołano? Jakie przeszkody temu towarzyszą i jak stara się je przezwyciężać? 

 6/ Jaki jest bilans osiągnięć i porażek COMECE? Jakie są dalsze perspektywy 

dla COMECE? 

Ponadto w każdym z rozdziałów dysertacji starano się zawrzeć odpowiedzi na 

inne – pomocnicze – pytania badawcze, aby refleksja nad działalnością COMECE na 

forum UE została omówiona w sposób wyczerpujący.   

Realizacja tak złożonego celu badawczego, jak i weryfikacja postawionych 

hipotez oraz odpowiedź na poszczególne pytania badawcze, wymagała analizy aktów 

prawnych, dokumentów, opracowań monograficznych i części prac zbiorowych, 

artykułów naukowych i publicystycznych oraz materiałów umieszczonych na stronach 

internetowych.  

COMECE nie doczekała się szerokiego i całościowego opracowania. W 

literaturze polskiej nie powstała żadna monografia bezpośrednio poświęcona tej 

organizacji. Wydany w 2003 roku rozdział w publikacji zbiorowej autorstwa M. 

Rynkowskiego „Stosunki między Unią Europejską (Wspólnotami Europejskimi) a 

Kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami kościelnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem COMECE – Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej”3 ogólnie 

omawia COMECE. Nieco więcej uwagi omawianej organizacji poświęcił w swojej 

monografii M. Stępniak, „Kościołowi w Europie napisz…”4. Natomiast pięć artykułów 

naukowych dostępnych na polskim rynku wydawniczym stanowi jedynie zarys ogólnych 

rozważań. Przy czym warto zauważyć, że pierwsze dwa są z 2007 roku - E. Firlit, 

„Integracyjna funkcja instytucji religijnych w Unii Europejskiej (na przykładzie CEC i 

COMECE)”5 oraz M. Stępniak „Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii 

Lizbońskiej w świetle nauczania COMECE”6, a trzeci autorstwa P. Stanisza 

„Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej”7 z 2012 roku. 

Najnowsze opracowania to: A. Kusztal z 2016 roku „Europejski model społeczno-

 
3M. Rynkowski, Stosunki między Unią Europejską (Wspólnotami Europejskimi) a 

Kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami kościelnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem COMECE – Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, w: Kościoły i związki 
wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, red. T. Dębowski, Wrocław 2003, s. 63-81. 

4M. Stępniak, Kościołowi w Europie napisz…, Kielce 2004. 
5E. Firlit, Integracyjna funkcja instytucji religijnych w Unii Europejskiej (na przykładzie 

CEC i COMECE), Przegląd Religioznawczy (2007) nr 4, s. 77-95. 
6M. Stępniak, Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle 

nauczania COMECE, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 10(2007), nr 1, s. 289-296. 
7P. Stanisz, Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, 

Studia Prawnicze KUL 13(2012) nr 1, s. 91-112. 
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ekonomiczny w dobie kryzysu, w opinii Komisji Konferencji Biskupów 

(Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE)”8 oraz artykuł P. Mazurkiewicza z 

2017 roku w publikacji zbiorowej „Od proletariatu do prekariatu. Refleksje na kanwie 

społecznej troski COMECE”9.  

W ten skromny dyskurs naukowy wpisuje się również opublikowana w 2016 roku 

praca doktorska D. Maj zatytułowana „Konferencja Kościołów Europejskich wobec 

integracji europejskiej”10, w którym wątek dotyczący COMECE został poruszony 

jedynie incydentalnie w kontekście współpracy z tytułową organizacją.  

Również literatura obcojęzyczna nie uzupełnia tej luki o czym świadczy fakt, że 

na rynku dostępne jest jedynie kilka artykułów naukowych poświęconych tej tematyce 

opublikowanych zarówno w monografiach zbiorowych jak i w periodykach. Pierwsze 

dwie publikacje autorstwa A. Nicora: „La Comissione degli episcopati della comunità 

europea”11 oraz „Il ruolo della COMECE nel quadro dei rapporti tra Chiesa cattolica e 

Unione Europea”12 ukazały się odpowiednio w 1999 roku oraz w 2002 roku. Autorem 

kolejnych publikacji jest G. Feliciani: „La Commissione degli episkopati della Comunità 

europea (COM.E.C.E.)”13 oraz „Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati 

della Comunità Europea (COMECE)”14. We wszystkich przypadkach skupiono się 

przede wszystkim na ogólnym omówieniu struktury COMECE nie pogłębiając wątku 

obejmującego przedmiot działalności omawianej organizacji.  

Kolejne dwa artykuły autorstwa P. Mazurkiewicza datowane są na 2012 rok: 

„Procedure de esperienze di dialogo tra confessioni religiose e istituzioni communitarie: 

 
8A. Kusztal, Europejski model społeczno-ekonomiczny w dobie kryzysu, w opinii Komisji 

Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE), Przegląd Europejski 
39(2016) nr 1, s. 108-125. 

9P. Mazurkiewicz, Od proletariatu do prekariatu. Refleksje na kanwie społecznej troski 
COMECE, w: Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej, J. Mazur, Ł. Marczak (red.), 
Kraków 2017, s. 137-148. 

10D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Lublin 
2016. 

11A. Nicora, La Comissione degli episcopati della comunità europea, Ius Ecclesiae 11 
(1999) nr 2, s. 423-424. 

12A. Nicora, Il ruolo della COMECE nel quadro dei rapporti tra Chiesa cattolica e 
Unione Europea w: A.G. Chizzoniti, Chiese, associazioni, comunita religiose e organizzazioni 
non confessionali nell'Unione Europea, Milano, 2002, s. 57-82. 

13G. Feliciani, La Commissione degli episkopati della Comunità europea (COM.E.C.E.), 
w: Le Conferenze episkopali in Europa, red. S. Coglievina, Milano 2010, s. 207-215; G. 
Feliciani, La Commissione degli episkopati della Comunità europea (COM.E.C.E.), Rivista della 
cooperazione giuridica internazionale 12(2010) nr 35, s. 25-31.  

14G. Feliciani, Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità 
Europea (COMECE), Apollinaris 87(2014), s. 551-582. 



 14 

il contributo della COMECE”15 oraz „With the steps of Gospel. The 

Church's „specific contribution” to the building of the common home / Con i passi del 

Vangelo. Il „contributo specifico” della Chiesa alla costruzione della casa comune”16, 

jedynie nakreślają ogólny zarys zaangażowania COMECE w dialog między podmiotami 

konfesyjnymi a instytucjami UE. 

Z powyższych względów zasadniczą część dysertacji stanowią dokumenty własne 

COMECE takie jak raporty, oświadczenia prasowe i stanowiska dotyczące zagadnień 

związanych z działalnością Unii Europejskiej publikowane na stronie internetowej 

organizacji17.  

Dysertacja składa się z pięciu rozdziałów, Wstępu i Zakończenia. Dodatkowo w 

każdym rozdziale wyodrębniono „Wprowadzenie” oraz „Podsumowanie”.  

W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Kościół Katolicki a Unia Europejska” 

starano się odpowiedzieć na pytanie jaki był stosunek Kościoła katolickiego do procesu 

integracji europejskiej. W tym celu zostały omówione stanowiska poszczególnych 

papieży na temat integracji europejskiej, którzy jak wykazano popierali działania 

zjednoczeniowe, nie tylko w aspektach: politycznym i ekonomicznym, ale przede 

wszystkim w wymiarze duchowym. W rozdziale tym omówiono również wątek wartości 

chrześcijańskich w koncepcjach zjednoczeniowych głównych architektów przyszłej Unii 

Europejskiej. Rozdział ten stanowi tło do dalszych rozważań nad przyczynami powołania 

COMECE.  

W rozdziale drugim „Formy relacji państwo – Kościół w wybranych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej” w pierwszej kolejności zostały omówione różne 

koncepcje modeli relacji państwo – Kościół w ujęciu przedstawicieli doktryny. Następnie 

przedstawiono różne formy interakcji obu instytucji na przykładzie wybranych państw 

członkowskich. Celem zaś tych rozważań było udowodnienie tezy, że istniejący w 

państwach Unii pluralizm modeli relacji państwo – Kościół miał istotne znaczenie na 

pomijanie aż do lat 90. XX wieku wątku religijnego przez ustawodawstwo UE.  

 
15P. Mazurkiewicz, Procedure de esperienze di dialogo tra confessioni religiose e 

istituzioni communitarie: il contributo della COMECE, w: Il contributo della COMECE al 
dialogo in Europa, Orientamenti Pastorali 1(2012), s. 47-56. 

16P. Mazurkiewicz, With the steps of Gospel. The Church's „specific contribution” to the 
building of the common home / Con i passi del Vangelo. Il „contributo specifico” della Chiesa 
alla costruzione della casa comune, w: Sulla strada d'Europa. Interviste con i vescovi delegati 
COMECE / On the road of Europe. Interviews with COMECE's bishops delegates, Roma, 
Bruxelles, Bratislava, St. Gallen 2012, s. 4-7. 

17Strona internetowa organizacji: http://www.comece.eu/site/en/home (dostęp: 
24.08.2021) 
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W rozdziale trzecim „Podstawy relacji instytucjonalnych Unii 

Europejskiej z kościołami i związkami wyznaniowymi” został podjęty wątek 

kształtowania się w prawie traktatowym Unii Europejskiej stosunku do Kościołów i 

związków wyznaniowych w kontekście wolności religijnej uznawanej za jedno z praw 

podstawowych Unii. Celem tych rozważań była próba odpowiedzi na pytania: o status 

Kościołów w świetle przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz na 

jakich podstawach prawnych i zasadach praktycznych opiera się dialog Kościoła z 

instytucjami europejskimi i w jakich formach jest on współcześnie realizowany. W 

związku z tym zostały omówione poszczególne akty prawa pierwotnego, począwszy od 

„Traktatu o Unii Europejskiej” w wersji znowelizowanej z 1997 roku, poprzez „Kartę 

Praw Podstawowych” łącznie z „Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” z 2007 

roku mającym kluczowe znaczenie dla omawianej kwestii. Wspomniano również o 

„Białej Księdze” oraz „Projekcie Traktatu Konstytucyjnego dla Europy” jako próbach 

uregulowania omawianej kwestii. Na końcu zostały omówione podmioty dialogu 

instytucjonalnego Unii Europejskiej odpowiedzialne za prowadzenie narracji z 

Kościołami i związkami wyznaniowymi.  

Rozdział czwarty - „Struktura organizacyjna Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej” poświęcono omówieniu podstaw prawnych oraz struktury organizacyjnej 

Komisji. Poruszono również wątek dotyczący członkostwa i finansowania omawianej 

organizacji.  

W ostatnim – kluczowym – rozdziale zatytułowanym „Działalność Komisji 

Konferencji Biskupów Unii Europejskiej” w pierwszej kolejności zostały omówione 

istotne z punktu widzenia Kościoła katolickiego obszary działalności Unii Europejskiej, 

w których COMECE zajmuje określone stanowisko, czyli badania naukowe i kwestie 

bioetyczne, ekologia i zrównoważony rozwój, edukacja i kultura, międzynarodowa 

wolność religijna, sprawy zewnętrzne UE, migracja i azyl oraz prawa podstawowe 

obywateli UE. W rozdziale tym omówiono również formy działania COMECE a także 

podjęto próbę oceny inicjatyw podejmowanych przez Komisję. Celem zaś tych rozważań 

była próba odpowiedzi na pytanie czy COMECE wobec inicjatywy UE zajmuje 

stanowisko w pełni je popierające, czy też większość uwag ma charakter konstruktywnej 

krytyki.   

Zwieńczenie monografii stanowi „Zakończenie”, w którym zostały 

zaprezentowane rezultaty podjętej eksploracji badawczej. 

Kończąc chwilę uwagi należy jeszcze poświęcić zastosowanym metodom 

badawczym. W dysertacji tej wykorzystano metodę analityczną – syntetyczną. W 
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namyśle bowiem nad poszczególnymi wątkami najpierw dokonano analizy 

zebranego materiału, by w podsumowaniu zsyntetyzować rezultaty badań. Posłużono się 

również metodą dogmatyczno – prawną polegającą na analizie norm prawnych, co było 

niezbędne z uwagi na konieczność przeanalizowania licznych dokumentów źródłowych, 

czyli ustaw, innych aktów normatywnych i orzecznictwa. Ponadto sięgnięto również po 

metodę historyczną oraz w niezbędnym zakresie po metodę komparatystyczną 

(porównawczą). 
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Rozdział I 

Kościół Katolicki a Unia Europejska 

Wprowadzenie 

Europa z chrześcijaństwem była związana od działalności w Rzymie pierwszych 

apostołów18. W związku z tym, w ocenie niektórych badaczy idea jedności europejskiej 

ma chrześcijańskie korzenie co oznacza, iż zjednoczenie Europy nie ogranicza się tylko 

do otwarcia granic i rynków ale przede wszystkim ma na celu stworzenie wspólnej 

przestrzeni wolności, solidarności, sprawiedliwości i pokoju19. W związku z tym, 

wpisany w chrześcijaństwo uniwersalizm powinien stanowić jeden z czynników 

konstytutywnych w procesie cywilizacyjnego, kulturowego oraz instytucjonalnego 

zjednoczenia Europy20. Dali temu wyraz po II wojnie światowej poszczególni papieże, 

którzy popierali działania zjednoczeniowe, nie tylko w aspektach politycznym i 

ekonomicznym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym, a także czołowi politycy 

z poszczególnych krajów Starego Kontynentu.  

W tej części dysertacji zostaną omówione dwa zagadnienia. W pierwszej 

kolejności będą to główne koncepcje ładu międzynarodowego i relacji społeczno-

gospodarczych w nauczaniu papieży po II wojnie światowej w kontekście idei integracji 

europejskiej. Po drugie zostanie poruszony wątek aksjologii Unii Europejskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich źródeł integracji w postulatach 

politycznych protagonistów koncepcji zjednoczeniowych. Z uwagi na założenie, iż 

wywód ten stanowić ma jedynie tło do dalszych, szczegółowych rozważań nad 

inicjatywami COMECE omówionymi w rozdziale V, w tej części pracy skupiono się na 

najważniejszych wątkach. 

 

 

 

 
18J. Czaja, Stolica Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa 2000, s. 16; S. 

Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po II wojnie światowej, Studia Włocławskie 
20(2018), s. 445.  

19S. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 445.  
20Tamże.   
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1. Wizja stosunków międzynarodowych i ładu gospodarczego w 

ujęciu katolickiej nauki społecznej w kontekście idei 

zjednoczenia Europy po II wojnie światowej 

Pierwsze postulaty etyczne21 kierowane pod adresem przedstawicieli rządów 

państw pojawiły się w katolickiej nauce społecznej u schyłku XIX wieku i dotyczyły 

kształtu europejskiej gospodarki rynkowej. Stanowiły one niejako odpowiedź na teorię 

liberalizmu22. Niemniej jednak po raz pierwszy terminem „europejski”  (europeus) 

posłużył się papież Pius II (1458-1464), który Europę postrzegał jako duchową 

Respublica Christiana23. W dziele z 1458 roku „De Europea”24, zwanym również „In 

Europam sui temporis varias continentem”, Enea Silvio de Piccolomini, przyszły papież, 

utożsamiał termin „Europejczyk” z pojęciem „chrześcijanin” (our Europe, our Christian 

Europe)25. Ponownie kwestie te stały się przedmiotem rozważań poszczególnych 

Namiestników Stolicy Piotrowej dopiero po zakończeniu II wojny światowej i 

wpisywały się w ogólnoeuropejski dyskurs nad kształtem relacji społecznych i 

gospodarczych w powojennej Europie. W tym zakresie istotne są wypowiedzi i 

dokumenty poszczególnych papieży na temat ładu międzynarodowego, formy interakcji 

między państwami, czy kwestii uwzględniania wartości chrześcijańskich w nowym 

porządku prawnoeuropejskim. W kolejnych akapitach zostaną omówione najważniejsze 

wypowiedzi i dokumenty poszczególnych Wikariuszy Chrystusa.  

 

 

 

 

 
21Szerzej na ten temat: K. Szymańska, Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na 

kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy, 
red. B.M. Ćwiertniak, T II, Sosnowiec 2013, s. 61-78; K. Szymańska, Prawo do pracy 
nauczyciela akademickiego w świetle art. 127 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w: 
Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, red. J. Pakuła, Toruń 2013, s. 333-356. 

22L. Roos, Zjednoczenie gospodarcze jako wyzwanie gospodarczo-etyczne, w: 
Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W. Bołoz, G. Höver, Warszawa 2001, s. 
194-196.  

23J. Agnew, Geopolitics. Re-visioning World Politics, London–New York 1998, s. 21; K. 
Wilson, J. van der Dussen, The history of the idea of Europe, London 2005, s. 20.  

24A. Van Heck, Piccolominei E. Silvii postea Pii PP. “II De Europa”, Città del Vaticano 
2001. 

25R. Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 
(papieża Pius XII), Warszawa 2014, s. 140; K. Wilson, J. van der Dussen, The history…, s. 20. 
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1.1. Propozycje Stolicy Apostolskiej w zakresie kształtu 

integracji europejskiej w pierwszych latach po II wojnie 

światowej 

Zdaniem niektórych badaczy istotną rolę w kształtowaniu się stosunku Kościoła 

Katolickiego wobec integracji europejskiej odegrał papież Pius XII (1939-1958), który 

już w czasie II wojny przygotowywał szerszą koncepcję intelektualną integracji w 

postaci stworzenia federacji krajów europejskich, nawiązując tym samym do myśli 

społecznej chrześcijaństwa26.  

Oprócz działań dyplomatycznych na forum społeczności międzynarodowej 

istotny wpływ na kształtowanie się idei unifikacyjnych miały dokumenty Ojca Świętego, 

a także Jego przemówienia radiowe. I choć papież nie posługiwał się w nich wprost 

terminem „integracja” to wyraźnie podkreślał, iż tylko poprzez zjednoczenie państwa 

europejskie mogą przezwyciężyć nacjonalizmy i partykularyzmy. Jednocześnie w ocenie 

Ojca Świętego taki związek państw powinien być organizacją polityczną z ogólnymi 

kompetencjami w zakresie gospodarki, obrony i polityki zagranicznej przy jednoczesnym 

zachowaniu pozostałych uprawnień państw27. 

Papież Pius XII rozpoczął pontyfikat od ogłoszenia 20 października 1939 roku 

encykliki „Summi pontyficatus”28, która choć nie ma charakteru czysto społecznego to 

porusza kwestie relacji między obywatelami a państwem29. W przekonaniu autora 

omawianego dokumentu przyczyną „duchowego i moralnego bankructwa” (SP 15) jest 

wyrugowanie z życia społecznego i politycznego zasad chrześcijaństwa30. Ojciec Święty 

zauważa, że z „agnostycyzmu moralnego i życia bez Boga” wynika „zapomnienie prawa 

powszechnej solidarności” oraz „ubóstwienie państwa”31. W konsekwencji zarówno 

 
26J. Kłoczowski, Chrześcijaństwo i podwaliny Unii Europejskiej, Więź 439(1995) nr 5, s. 

21-31. 
27J. Czaja, Pius XII a początki integracji europejskiej, Dzieje Najnowsze 33(2001) nr 3,  

s. 142-143.  
28Pius XII, Encyklika „Summi pontyficatus, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/summi_pontificatus_20101939.html 
(dostęp: 14.11.2021) 

29J. Majka, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym 1986, s. 
301. 

30Pius XII, Encyklika Summi…, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/summi_pontificatus_20101939.html 
(dostęp: 14.11.2021) 

31Tamże. 
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państwo, społeczeństwo, jednostka, jak i rodzina przyjęły zasady laicyzmu, 

odchodząc od nauk Kościoła katolickiego32. Jak zauważa papież „totalitaryzm 

państwowy” przyczynia się do niszczenia porządku i pokoju międzynarodowego (SP 58), 

ruguje ze stosunków międzypaństwowych zasady prawa naturalnego (SP 59-60) 

pozbawiając „prawo narodów” podstawy aksjologicznej (SP 61-62)33. W papieskiej 

ocenie niezbędnym warunkiem powstania trwałych i przyjaznych stosunków pomiędzy 

państwami jest poszanowanie zasad i norm międzynarodowego prawa naturalnego, 

regulującego we właściwy sposób stosunki między narodami i państwami. Zgodnie z 

tymi zasadami należy szanować prawo każdego narodu do „wolności, niepodległości, 

życia i możliwości rozwoju cywilizacyjnego”, a także należy dotrzymywać umów 

zawartych zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego (SP 59)34. 

Z inicjatywy Piusa XII, od stycznia 1942 roku w „L'Osservatore Romano” 

pojawiała się seria artykułów poświęconych stosunkom międzynarodowym, które 

powinny uwzględniać prawa małych i średnich państw. W tymże samym roku wydano w 

Watykanie monografię o założeniach porządku międzynarodowego.  

Rozwinięcie propozycji odnośnie do ładu powojennego w Europie znalazło się w 

przemówieniach radiowych Ojca Świętego z lat 1941-1944. Z analizy ich treści wynika, 

że należało sprzeciwić się totalnej suwerenności poszczególnych państw, gdyż zdaniem 

Ojca Świętego, jest ona jedną z przyczyny wojen, a porządek międzynarodowy wymaga 

stworzenia silnej i skutecznej władzy międzynarodowej, wykraczającej poza struktury 

narodowo-państwowe, uwzględniającej jednocześnie aspiracje małych i średnich państw. 

I tak w przemówieniu z grudnia 1942 roku („Con sempre nova freschezza”) papież 

nakreśla pięciopunktowy program społeczny, u podstaw którego znajdują się prawa 

osobowe wynikające z godności ludzkiej. Do tych podstawowych praw Pius XII zaliczył: 

prawo do zachowania i rozwoju życia fizycznego, umysłowego i moralnego, w 

szczególności zaś prawo do wolności wyznawania religii, prawo do zawarcia małżeństwa 

i do założenia rodziny35. W dalszej kolejności Ojciec Święty namawia do obrony 

rodziny, w tym świętości małżeństwa a także przyznania praw socjalnych „ludziom 

pracy”. Ponadto papież wskazuje na konieczność odbudowy porządku prawnego 

opartego na trzech zasadach: istnienia sądów, sformułowania jasnych norm prawnych a 

także zobowiązania państwa i jego przedstawicieli „do odwołania zarządzeń, które by 

 
32Tamże. 
33Tamże. 
34Tamże. 
35M. Searle Bates, Religious Liberty: An Inquiry, Harper, New York 1947, s. 386. 
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naruszały wolność, własność, cześć i zdrowie jednostki”36. W punkcie 

piątym Biskup Rzymu nakreśla „chrześcijańską koncepcję państwa” oraz postuluje 

powołanie „społeczności ponadpaństwowej” wyposażonej w instrumenty prawne 

umożliwiające jej współpracę między państwami i utrzymanie pokoju37. W późniejszych 

latach w doktrynie katolickiej nauki społecznej omawiana enuncjacja Ojca Świętego 

będzie określana „międzynarodową kartą praw człowieka”38. Swój program papież 

uszczegóławia w przemówieniu z 1944 roku („Oggi, al compiersi”). Omawiając warunki 

„zdrowej demokracji” krytykuje jednocześnie absolutyzm państwowy a także 

pozytywizm prawny. Papież stwierdza, że kluczowym dla ustroju demokratycznego jest 

parlament rozumiany jako reprezentacja narodu, złożony z osób cieszących się 

odpowiednimi walorami moralnymi, intelektualnymi i praktycznymi39.  

Z tych przemyśleń, inspirowanych przez doktrynę katolicką, wzięło się 

zdecydowane poparcie Piusa XII dla idei Narodów Zjednoczonych40. Potwierdzają to 

kolejne przedsięwzięcia Ojca Świętego. W czerwcu 1944 roku, podczas spotkania w 

Watykanie z generałem Charlesem de Gaulle’em – będącym zwolennikiem koncepcji 

„Europy Ojczyzn”, papież Pius XII przedstawił swoją wizję odbudowy chrześcijańskiej 

Europy w oparciu o unię państw „inspirowanych katolicyzmem”, tj. Niemiec, Francji, 

Włoch, Hiszpanii, Belgii i Portugalii41. Tym samym w koncepcji Piusa XII idea 

unifikacyjna oparta na tradycjach chrześcijańskich Europy miała dotyczyć tylko Europy 

Zachodniej42. Dwa lata później Stolica Apostolska z entuzjazmem odniosła się również 

do idei unifikacyjnych Europy, wysuniętych 19 września 1946 roku przez brytyjskiego 

premiera Winstona Churchilla, który wzywał do budowy Zjednoczonej Europy43. Warto 

podkreślić, że papież opowiadał się za zjednoczeniem Europy w postaci konfederacji, 

której porządek powinien zostać oparty na ładzie konstytucyjnym Szwajcarii44.  

Swoją koncepcję Pius XII przedstawił w przemówieniu wygłoszonym w 

Watykanie 11 listopada 1948 roku do przedstawicieli Europejskiej Unii Federalistów. W 

tym miejscu warto wspomnieć, że na zorganizowanym kilka miesięcy wcześniej w 
 

36J. Majka, Katolicka nauka społeczna…, s. 304. 
37Tamże, s. 304-305. 
38 F.J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona 

XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991, s. 43 
39J. Majka, Katolicka nauka społeczna…, s. 308-310. 
40J. Kłoczowski, Chrześcijaństwo i podwaliny Unii Europejskiej, …, s. 24-35; J. Czaja, 

Pius XII a początki integracji europejskiej, Dzieje Najnowsze 33(2001) nr 3, s. 132.  
41J. Czaja, Pius XII a początki integracji europejskiej, …, s. 132.  
42J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu…, s. 446. 
43N. Davies, Europa, Kraków 1999, s. 1134–1135. 
44M. Delong, Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej, Polityka i 

Społeczeństwo (2011) nr 8, s. 38.  
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Hadze w dniach 7-10 maja 1948 roku zjeździe Europejskiej Unii 

Federalistów, na którym papieża reprezentował internuncjusz apostolski Paolo Giobbe, 

skupiającym 750 deputowanych, polityków, ludzi kultury oraz działaczy ruchów 

proeuropejskich z dziewiętnastu krajów Europy opowiedziano się m.in. za powstaniem 

„Ruchu Europejskiego” (1948 rok) oraz utworzeniem Rady Europy (1949 rok)45. 

Pomysły te Stolica Apostolska poparła czego wyrazem było utworzenie w styczniu 1950 

roku „Katolickiego Sekretariatu dla Spraw Europejskich” z siedzibą w Strasburgu46. 

Postulat istnienia wspólnoty narodów został rozwinięty przez Ojca Świętego w 

przemówieniach z 1951 roku oraz 1954 roku, w których papież wyraźnie wskazał na 

konieczność powołania takiej organizacji międzynarodowej, która będzie wyposażona w 

instrumenty zdolne do karania naruszeń pokoju47. 

Co istotne, w procesie unifikacyjnym ważnym elementem, docenianym 

szczególnie przez Kościół, był aspekt obronny, zwłaszcza po wydarzeniach w 

Czechosłowacji w 1948 roku48. W tym kontekście należy też podkreślić, że Pius XII 

opowiedział się najpierw za „Planem Marshalla”, a następnie za zapoczątkowaniem 

procesu integracji europejskiej i „Paktem Północnoatlantyckim” (NATO)49. W ocenie 

papieża stanowić to miało swoiste panaceum na zagrożenie Europy ze strony Moskwy i 

szerzonej przez nią ideologii. Widział on przy tym Kościół nie tylko w szeregach 

antykomunistycznej „krucjaty wolności”, na której czele stały Stany Zjednoczone, 

postrzegane jako mocarstwo co prawda chrześcijańskie, ale nie katolickie, lecz także 

zdawał sobie sprawę z obecności tendencji antyklerykalnych w ruchu paneuropejskim50. 

Choć sama koncepcja NATO w kontekście gwarancji bezpieczeństwa 

międzynarodowego była uznawana przez Piusa XII za atrakcyjną to ostatecznie, ze 

względu na obawy przed skrajnym liberalizmem Stanów Zjednoczonych, papież nie 
 

45D. Liszkowska, Integracja europejska. Od Traktatów Rzymskich do Unii Europejskiej 
w:  Unia Europejska. Geneza. Funkcjonowanie. Wyzwania, D. Byrska, K. Gawkowski. D. 
Liszkowska, Wrocław 2017, s. 11. 

46T. Pieronek, Stolica Apostolska a Unia Europejska w: Europa i Kościół, red. H. Juros, 
Warszawa 1997, s. 110. 

47C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003, s. 276-277.  
48J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 447.  
49A. Riccardi, Il Vaticano e Mosca (1940-1990), Laterza 1992, s. 122-123; G. Barberini, 

L’Ostpolitik della Santa Sede: un dialogo lungo e faticoso, Bologna 2007, s. 40; G. Barberini, 
L’Ostpolitik della Santa Sede: un dialogo lungo e faticoso, Bologna 2007, s. 49-50; A Grajewski, 
Pius XII wobec komunizmu. Zarys problemu w: Pius XII Papież w epoce totalitaryzmów, 
Historiografia i polityka, red. M. Kornat, Kraków 2010, s. 233. 

50A. Casaroli, Pamiętniki: męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne 
(1963-1989), Warszawa 2001, s. 35; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu: papiestwo wobec 
komunizmu (1917-1991), Warszawa 1993, s. 205-207; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu: 
papiestwo wobec komunizmu (1917-1991), Warszawa 1993, s. 221-222; Z. Zieliński, Papiestwo i 
papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007, s. 398. 
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poparł powstania NATO (1949 rok)51. Jednocześnie Ojciec Święty uważał, że 

sprawę Unii Europejskiej powinno się pozostawić mieszkańcom Starego Kontynentu, 

gdyż tylko to pozwoli zachować tożsamość europejską52. 

Swoiste podsumowanie działań papieża w tamtym okresie stanowi wypowiedź 

Hanny Suchockiej, w ocenie której, z początkiem lat 50. XX wieku wzrosła aktywność 

Stolicy Apostolskiej na rzecz zjednoczenia Europy. Wyrazem tego były wizyty 

dyplomatyczne: w czerwcu 1951 roku z wizytą do Ojca Świętego przybywa kanclerz 

Konrad Adenauer, rok później (lipiec 1952 roku) ma miejsce wizyta kardynała Tisserant, 

dziekana Świętego Kolegium u królowej Holandii, a także oficjalne wypowiedzi Głowy 

Kościoła Katolickiego, np. wystąpienie Piusa XII skierowane do członków Kolegium 

Europejskiego w marcu 1953 roku53. Z przychylnym stanowiskiem Stolicy Apostolskiej 

spotkało się też powołanie 18 kwietnia 1951 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 

czemu dał wyraz Pius XII w przemówieniu wygłoszonym 13 września 1952 roku 

podczas spotkania z pielgrzymami Pax Christi54. W tym samym „duchu życzliwości”, 

przyjęto w Stolicy Apostolskiej podpisanie 27 maja 1952 roku układu o Europejskiej 

Wspólnocie Obronnej (EWO). O silnym poparciu tej inicjatywy przez Ojca Świętego 

świadczy ostra krytyka rozpadu EWO (która przetrwała zaledwie do 1954 roku) w 

orędziu na Boże Narodzenie w 1954 roku55.  

Kolejne lata rządów stalinowskich w krajach Europy Wschodniej wzmacniały 

przekonanie Piusa XII o zagrożeniu komunizmem, zwłaszcza kiedy w 1954 roku na 

mocy układów paryskich przeprowadzono remilitaryzację Niemiec, a kilka miesięcy 

później, w roku 1955 powstał Układ Warszawski. W 1956 roku Stolica Apostolska 

powołała „Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich” (OCIPE), które miało 

stanowić centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia 

Europy i w tej dziedzinie współpracować z organizacjami kościelnymi innych wyznań56. 

Papież z uznaniem również przyjął podpisanie 25 marca 1957 roku na Kapitolu w 

Rzymie tzw. traktatów rzymskich, które weszły w życie w 1958 roku. Obejmowały one 

dwie umowy: traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i traktat 

 
51J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 447.  
52J. Czaja, Pius XII a początki integracji europejskiej, …, s. 137.  
53H. Suchocka, Europejska polityka Stolicy Apostolskiej, https://ekai.pl/europejska-

polityka-stolicy-apostolskiej-hanna-suchocka/ (dostęp: 13.03.2020) 
54J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 447.  
55Tamże, s. 448. 
56Tamże.  
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ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Pius XII 

powiedział wtedy, że ratyfikowane dokumenty stanowią „postęp w realizacji idei 

europejskiej”57. 

1.2. Sobór Watykański II 

Z perspektywy czasu za przełomowy uznaje się Sobór Watykański II (1962-

1965), który zmienił stanowisko Kościoła w relacjach z państwami. Nowością stało się, 

iż w stosunkach państwo - Kościół punktem wyjścia przestała być idea państwa 

wyznaniowego, na rzecz istnienia społeczeństwa pluralistycznego, w którym Kościół 

istnieje obok innych wspólnot religijnych z zastrzeżeniem, iż żadnej z nich nie 

przysługuje uprzywilejowana pozycja58. Wpływ na tę zmianę miało dwóch 

Namiestników Stolicy Piotrowej: Jan XXIII (1958-1963) i Paweł VI (1963-1978), 

których pontyfikaty to czas intensywnych prac Soboru Watykańskiego II. Wspomniani 

Biskupi Rzymu dostrzegali, iż w ówczesnym im świecie doszło do wielu zmian, na które 

Kościół nie był przygotowany, jak np. rozwój nauki, w tym umiejętność wykorzystania 

broni atomowej do celów wojskowych co rodziło obawę wybuchu kolejnej wojny 

światowej; rozpoczęcie podboju kosmosu czy rozwój nowych technologii łączności jak i 

upadek kolonializmu. Strefy wpływów ZSRR i Stanów Zjednoczonych, ustanowione 

przez aliantów po zakończeniu II wojny światowej, spowodowały podział świata, na 

państwa demokratyczne, w których dominowała gospodarka kapitalistyczna, oraz 

komunistyczne, które głosiły ateizm i były wrogo usposobione do Kościoła. Dodatkowo 

następowała militaryzacja i wyścig zbrojeń równolegle z zanikaniem w społeczeństwach 

religijności, która ustąpiła miejsca laicyzacji i konsumpcyjnemu stylowi życia. Zanik 

wartości uwidaczniał się również w programach zjednoczeniowych Europy, w których 

prym wiodła ekonomia ignorując duchowość i moralność59.  

W pierwszej kolejności wątek jedności europejskiej podjął uważany za głównego 

architekta Vaticanum II - Jan XXIII, wyrażając poparcie dla idei integracyjnych pod 

warunkiem poszanowania wartości chrześcijańskich oraz uznania chrześcijańskich 

korzeni cywilizacji europejskiej, co podkreślał w publikowanych dokumentach60. I choć 

z analiz niektórych badaczy wynika, że Ojciec Święty nie wypowiadał się publicznie 

 
57Tamże. 
58A. Miziński, Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, w: 

Katolickie zasady relacji państwo-kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. 
Stawniak, Lublin 2015, s. 58-63. 

59J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 449.  
60M. Delong, Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej, …, s. 38.  
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wprost na temat integracji europejskiej61 to wyjątek w tym 

zakresie stanowi list apostolski, podpisany przez kardynała sekretarza stanu Amleto 

Cicognaniego, wystosowany do Alaina Barrčre, przewodniczącego XLIX sesji 

Francuskich Tygodni Społecznych, odbywających się w dniach 17-22 lipca 1962 roku62. 

Komentując omawiany dokument można zauważyć, że papież wskazał na trzy elementy 

stanowiące – jego zdaniem - cel dążeń zjednoczeniowych Europy. Pierwszy z nich to 

pomyślny i harmonijny rozwój (element ekonomiczny); drugi, to przywrócenie i 

zachowanie równowagi między różnymi kategoriami obywateli (element społeczny); 

trzeci, to porządek prawny (element polityczny)63.  

Inaczej omawiana kwestia przedstawia się w przypadku encyklik papieskich, w 

których widoczne było zaangażowanie papieża Jana XXIII w kwestie sprawiedliwości i 

prawa międzynarodowego. Eksploracje papieskie w kwestii nowych rozwiązań 

dotyczących pokoju, jakie mógłby przedstawić Kościół, zaowocowały powstaniem 

encyklik społecznych, z których w szczególności na uwagę zasługują dwie z nich: 

„Mater et magistra”64 oraz „Pacem in terris”65. W pierwszym ze wspomnianych 

dokumentów papież nawiązuje do kwestii uregulowania życia społecznego według 

zasady pomocniczości, z której wywodzi się nowoczesna koncepcja demokratycznego 

państwa prawa. W doktrynie wskazuje się na jej zalety w postaci: „przyczyniania się do 

przezwyciężenia centralizmu państwowego, poszerzania zakresu wolności wszystkich 

podmiotów życia społeczno-politycznego w skali krajowej i międzynarodowej, powrót 

do personalizmu i stawianie na pierwszym miejscu praw człowieka”66. Przechodząc do 

omówienia tytułowego dokumentu, Ojciec Święty na wstępie zauważył, że przemiany 

wynikające z rozwoju techniki, nauki i gospodarki wymusiły konieczność ponownego 

sformułowania zasad, którymi mogliby się kierować ludzie. Papież skonstatował, że 

wojna ujawniła kryzys systemu międzynarodowego, w którym istniejące do tej pory 

środki i instytucje okazały się niewystarczające, aby zapewnić pokój67. Kwestie 

 
61J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, Studia 

Europejskie (2001) nr 1, s. 89.  
62Tamże. 
63Tamże.  
64Jan XXIII, Encyklika „Mater et Magistra”, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html 
(dostęp: 19.11.2021) 

65Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html 
(dostęp: 14.11.2021) 

66D. Milczarek, Wprowadzenie, w: Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa 1996, s. 
19. 

67J. Majka, Katolicka nauka społeczna…, s. 324-325. 
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społeczne zostały przedstawione w częściej trzeciej encykliki, której autor 

wskazuje na brak sprawiedliwości społecznej i pogłębiające się różnice między 

regionami tego samego państwa jak i między poszczególnymi narodami. W związku z 

powyższym Ojciec Święty postuluje konieczność reformy rolnictwa w tym m.in. reformy 

podatkowej, udzielanie preferencyjnych kredytów, stworzenie osobnego ubezpieczenia 

społecznego dla rolników, ochronę cen produktów wolnych. Ponadto Ojciec Święty 

uznaje za konieczne udzielenie pomoc ze strony państwa obszarom opóźnionym w 

rozwoju gospodarczym poprzez m.in. reformę „administracji i organizacji zatrudnienia, 

rozmieszczenia ludności, polityki płac, wymiaru podatków i ciężarów polityki 

kredytowej, finansowania tych gałęzi przemysłu, których produkcja ma największe 

znaczenie dla pobudzenia innych gałęzi wytwórczości”68. W zakresie eliminowania 

dysproporcji w rozwoju papież wzywa, aby państwa współpracowały ze sobą okazując 

sobie „pomoc naukową, techniczną i gospodarczą” tak aby ułatwiało to „wymianę 

towarów, kapitałów a nawet ludzi”69.  

Natomiast druga z wymienionych encyklik - „Pacem in terris” powstała w 

krótkim czasie po tym, jak papież odegrał istotną rolę w zażegnaniu konfliktu 

kubańskiego między USA a ZSRR, który groził światu zagładą nuklearną. Wizja realnej 

groźby wojny sprawiła, że „Pacem in Terris” nazywana jest „Wielką Kartą Pokoju”70. 

Ogłoszona dwadzieścia lat po drugiej wojnie światowej i dziesięć lat po rozpoczęciu 

procesu integracji europejskiej, zaprojektowanego przez polityków francuskich i 

niemieckich, którzy dokonali historycznego pojednania swoich narodów i otwarcie 

czerpali inspirację z wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty zawarł w encyklice takie 

wątki jak „porządek między ludźmi”, „relacje pomiędzy obywatelami a władzami 

politycznymi”; „stosunki pomiędzy państwami” oraz „odniesienie pomiędzy ludźmi, 

władzami, państwami do społeczności międzynarodowej”71. Wątek europejski Biskup 

Rzymu podjął w numerach 132-145 encykliki omawiając relację państw wobec 

 
68Jan XXIII, Encyklika „Mater…, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html 
(dostęp: 19.11.2021) 

69Tamże.  
70S. Wyszyński, Przedmowa Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, w: 

Jan XXIII, Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, 
sprawiedliwości, miłości i wolności Pacem in terris, Paryż 1964, s. 10. 

71Jan XXIII, Encyklika „Pacem…, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html 
(dostęp: 14.11.2021) 
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społeczności światowej, co w ocenie badaczy, można zinterpretować jako 

pośrednią akceptację integracji europejskiej72.  

W pierwszej kolejności Jan XXIII zauważał, że warunkiem pokoju jest 

respektowanie praw człowieka takich jak m.in. prawo do życia, do korzystania z wartości 

moralnych i kulturowych, do oddawania czci Bogu, do wolnego wyboru stanu i swobody 

życia rodzinnego, praw w dziedzinie gospodarczej (do pracy i godnych warunków jej 

wykonywania, własności prywatnej, należnej płacy), prawa do zrzeszania się, emigracji 

i imigracji oraz prawa do udziału w życiu publicznym (PT 11-27)73. Natomiast w ocenie 

papieża stosunki między państwami winne zostać oparte na zasadach prawdy, miłości, 

sprawiedliwości i wolności (PT 80-85)74. W związku z tym autor dokumentu podjął 

refleksję na następujące tematy jak równość wszystkich narodów i państw, umiejętność 

rozwiązywania sporów, traktowanie mniejszości narodowych, czynna solidarność 

prowadząca do zlikwidowania dysproporcji, pomoc emigrantom i imigrantom, 

rozbrojenie, pomoc krajom rozwijającym się i dążenie do jedności (PT 86-129)75. W 

ostatniej części encykliki zatytułowanej „Stosunek ludzi i społeczności państwowych do 

społeczności światowych” Jan XXIII omówił współczesne problemy międzynarodowe 

jak m.in. współzależność państw, niewystarczalność obecnego systemu władzy 

międzynarodowej do realizacji ogólnoludzkiego dobra wspólnego, oraz problem zadań 

stojących przed Organizacją Narodów Zjednoczonych (PT 130-145)76. W tym ostatnim 

przypadku papież apelował, aby z powodu braku możliwości realizowania zasadniczych 

celów przez ONZ powołać do istnienia władzę międzynarodową, która byłaby 

wyposażona w niezbędne instrumenty w postaci kompetencji i środków mogących 

skutecznie rozstrzygać konflikty międzynarodowe (PT 137)77. 

Drugi ze wspomnianych Wikariuszy Chrystusa - Paweł VI, jako następca 

zmarłego w trakcie Vaticanum II Jana XXIII, stanął przed trudnym zadaniem. I choć 

oczekiwano po nim zakończenia obrad to Ojciec Święty kontynuował prace soborowe 

rozumiejąc, że reforma Eklezji może się dokonać przede wszystkim poprzez zmianę 

stosunku Kościoła do świata. W tym kontekście Paweł VI pozytywnie oceniał same 

 
72S. Kowalczyk, Modele integracji europejskiej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 

8(2005) nr 1, s. 160.  
73Jan XXIII, Encyklika „Pacem…, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html 
(dostęp: 14.11.2021) 

74Tamże.  
75Tamże.  
76Tamże.  
77Tamże.  
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postępy w zakresie jednoczenia Europy, a także rosnącą współpracę 

gospodarczą państw zaznaczając jednak, że tendencje unifikacyjne nie mogą odbywać się 

w aksjologicznej próżni. Tym samym postulował, aby wiara w Boga, autonomia 

ludzkiego sumienia, godność człowieka, idee prawdy, równości i braterstwa, 

sprawiedliwość indywidualna i społeczna zostały uwzględnione w procesie integracji78.  

Kontynuując dzieło Jana XXIII w zakresie „aggiornamento” Kościoła 

Katolickiego Paweł VI, tak jak i jego poprzednicy, pozytywnie odnosił się do ruchów 

unifikacyjnych. W przeciwieństwie jednak do np. Piusa XII uważał, że powinny one 

objąć wszystkie kraje Europy, które uznają chrześcijaństwo za podstawę cywilizacji 

europejskiej. Jednocześnie papież wyrażał opinię, że proces zjednoczenia zdominowała 

ekonomia a odchodzenie od wartości chrześcijańskich miało bezpośredni wpływ na 

spowolnienie procesu integracji79. Mimo powyższych zastrzeżeń Paweł VI, będący 

prywatnie przyjacielem Alcida de Gaspariego, pozytywnie oceniał współpracę 

gospodarczą, czemu dał wyraz np. ogłaszając św. Benedykta patronem Europy (24 

października 1964 roku).  

Prowspólnotowa postawa papieża i Kościoła znalazła przede wszystkim 

odzwierciedlenie w posoborowych założeniach dotyczących relacji kościoła ze 

wspólnotą polityczną, w postaci zasady poszanowania wolności sumienia i religii, jako 

prawa należnego każdemu człowiekowi z racji przyrodzonej godności osoby ludzkiej; 

zasady poszanowania autonomii Kościoła i państwa, należnej każdemu w swoim 

porządku80 oraz zasady współdziałania między Kościołem i państwem81. 

Z powyższych względów w kontekście jednoczenia Europy swoje implikacje 

społeczne miały poszczególne dokumenty Soboru Watykańskiego II, stanowiące swego 

rodzaju kompilację podstawowych postulatów głoszonych przez papieży w kwestiach 

społecznych i ekonomicznych począwszy od Leona XIII do Jana XXIII. Ta postawa 

uwidacznia się w szczególności w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym - „Gaudium et Spes”82, a także Deklaracji Soboru Watykańskiego II o 

 
78S. Kowalczyk, Modele integracji europejskiej…, s. 160. 
79J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po drugiej wojnie światowej, …, s. 

448; J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, …, s. 91.  
80J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, …, s. 91.  
81A. Miziński, Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, …,s. 

70-73; K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-
prawny, Teologia i Człowiek. 41(2018)1, s. 79-81. 

82Konstytucja duszpasterska o kościele współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór 
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967, s. 537-620. 
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wolności religijnej83 – „Dignitatis humanae”84. W doktrynie przyjmuje 

się, że oba dokumenty miały kluczowe znaczenie na sprecyzowanie zasad relacji 

państwo – kościół w nauczaniu Kościoła katolickiego, takich jak zasada wolności 

religijnej (wynikająca z treści deklaracji) oraz zasady: pluralizmu światopoglądowego, 

autonomii i niezależności a także zasada współdziałania (GS 76)”85.  

Przechodząc do omówienia najważniejszych wątków zauważalne jest, iż w 

„Gaudium et Spes” odniesiono się m.in. do kwestii „życia gospodarczego i społecznego” 

stwierdzając w numerze 63, iż współcześnie do jego charakterystycznych aspektów 

należy: powstanie gospodarki globalnej z wieloma ponadnarodowymi podmiotami 

gospodarczymi, wzrost roli państwa jako regulatora i organizatora życia gospodarczego 

oraz dobroczynny wpływ na szersze oraz powszechniejsze niż kiedykolwiek wcześniej 

rozprzestrzenienie się dóbr materialnych86. Autorzy konstytucji zwrócili uwagę na takie 

negatywne aspekty rozwoju ekonomicznego jak zwiększanie się dystansu pomiędzy 

obywatelami tego samego kraju, między różnymi gałęziami gospodarki (rozwój 

przemysłu przy zastoju produkcji rolnej) jak i pomiędzy poszczególnymi narodami (GS 

63)87.  

Dalej biskupi poruszyli temat zagrożeń dla pokoju na świecie. Zwrócono uwagę, 

że mimo dotychczasowych doświadczeń współcześnie nie dało wykorzenić się wojny 

jako metody rozwiązywania konfliktów pomiędzy narodami. Co więcej, wojnom nowej 

epoki towarzyszy coraz większe „zdziczenie” oraz odejście od dotychczas 

obowiązujących zasad chroniących najsłabszych. Również postęp naukowy sprawił, że 

współcześnie stosowana broń sprawia, że wzrasta ryzyko „wojny totalnej” (GS 80)88. W 

konsekwencji, podkreślali biskupi, „złożoność współczesnych warunków życia oraz 

powikłania w stosunkach między narodami umożliwiają kontynuowanie wojen 

zamaskowanych przy pomocy nowych, podstępnych, a wywrotowych metod. W wielu 

okolicznościach uważa się stosowanie metod terroru za nowy sposób wojowania” (GS 

79)89. Za nowe zjawisko uznano wyścig zbrojeń, który wywołany został bezpośrednio 

 
83Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”, w: Sobór Watykański II. 

Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967, s. 414-426. 
84P. Sobczyk, Podstawowe zasady relacji państwo Kościół w nauczaniu Kościoła 

katolickiego i w prawie polskim. Zbieżności i rozbieżności, w: Kościół a naród i państwo w 
perspektywie 1050. Rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. 
Sitarz, I. Dosz, Lublin 2017 r, s. 211. 

85Tamże, s. 214. 
86Konstytucja duszpasterska o kościele współczesnym „Gaudium et spes”…, s. 591-592.  
87Tamże. 
88Tamże, s. 609. 
89Tamże, s. 607-608. 
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przez wynalezienie broni nuklearnej oraz pragnienie posiadania jej przez 

państwa aspirujące do roli mocarstwa. Ojcowie Soboru uznali działania te za największe 

zagrożenie współczesnego świata, a zakończenie militaryzacji za najważniejsze zadanie 

wspólnoty międzynarodowej (GS 82)90. 

Co interesujące w „Gaudium et Spes” wypowiedziano się również na temat 

rozwoju współczesnych technologii stwierdzając, iż istnieje konieczność „należytego 

godzenia kultury osobistej i społecznej z nauką chrześcijańską” (GS 62)91. Jak zaznaczali 

biskupi, tylko „badanie metodyczne we wszystkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko 

prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, 

naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy 

wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga” (GS 36)92.  

W drugim z omawianych dokumentów Ojcowie Soborowi wskazali, że każdy ma 

prawo do wynikającej z godności osoby ludzkiej wolności religijnej przejawiającej się w 

tym, że „że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to 

poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, 

tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego 

sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym i 

publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie” (DH 

2)93. Ponadto wolność religijna nie powinna obejmować tylko poszczególnych osób, ale i 

wspólnoty religijne (DH 4)94. Zdaniem komentatorów omawianego dokumentu, tym 

samym zakres podmiotowy omawianej wolności religijnej obejmuje nie tylko jednostki, 

ale rodziny (DH 5) i podmioty konfesyjne, w tym Kościół Katolicki (DH 13)95.  

Pokłosiem soboru, oprócz omówionych w poprzednim akapicie dokumentów, 

było zwiększenie aktywności Stolicy Apostolskiej w międzynarodowym życiu 

politycznym. Zapowiedzią tej zmiany była pierwsza podróż Ojca Świętego do Ziemi 

Świętej w styczniu 1964 roku. W Jerozolimie Paweł VI spotkał się z prawosławnym 

patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. Było to pierwsze tego typu spotkanie od XV 

 
90Tamże, s. 610-612. 
91Tamże, s. 589-591. 
92Tamże, s. 563-564. 
93Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”…, s. 415-416. 
94Tamże, s. 417. 
95P. Stanisz, Ochrona wolności religijnej w wymierze indywidualnym i instytucjonalnym 

w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności, w: 
Kościół a naród i państwo…, s. 227.  
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wieku96. A po zakończeniu Vaticanum II Ojciec Święty odwiedził również 

siedzibę ONZ w Nowym Jorku, gdzie w dniach 4-5 października 1965 roku przemówił 

na forum Zgromadzenia Ogólnego97. W marcu 1967 roku w rozmowie z prezydentem 

Francji Charlesem de Gaullem stwierdził, że Wspólnoty Europejskie stanowią etap na 

drodze do pokoju między narodami98. 

W 1970 roku Stolica Apostolska nawiązała formalne stosunki dyplomatyczne ze 

Wspólnotą Europejską99. Rok później przy Komisji „lustitia et Pax” powstał „Komitet na 

rzecz Pokoju”, którego zadaniem było podejmowanie inicjatyw i prowadzenie badań 

pokojowych oraz konsultacji służących pokojowi. Komisja ta, zwana przez niektórych 

„papieską ONZ”, przygotowała szereg dokumentów poświęconych wyścigowi zbrojeń i 

rozbrojeniu100. W rezultacie poparcie papieża dla inicjatyw politycznych poszło tak 

daleko, że przeciwnicy jego wizji wspólnej Europy nazywali ją „Europą watykańską” 

albo „Europą czarną”101.  

Ponadto Paweł VI oprócz inicjatyw dyplomatycznych, tak jak Jego poprzednicy, 

włączył się w dyskurs na temat społeczno-gospodarczego porządku świata w 

poszczególnych dokumentach swojego autorstwa. Jednym z nich jest encyklika 

„Populorum progressio”102, która stanowi dokument wzywający rządy państw do zmiany 

relacji międzynarodowych między narodami bogatymi i ubogimi, które winne być oparte 

na zasadzie równości między partnerami. Papież wspominał również, że „zasada 

sprawiedliwości, godna człowieka i uczciwa, wymaga, aby w handlu prowadzonym 

przez różne narody świata przyznano partnerom jakieś przynajmniej zrównanie 

warunków kupna i sprzedaży. A chociaż takie zrównanie nie będzie mogło szybko być 

osiągnięte, to jednak dla jego przyspieszenia trzeba, aby już obecnie istniała rzeczywista 

równość w rozmowach i w ustalaniu cen. W tej dziedzinie bardzo korzystne mogą być 

Konwencje Międzynarodowe, obejmujące dużą liczbę narodów. Konwencje te mogą 

 
96A. Kuźma, Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem 

rzymskokatolickim, Elpis 16(2014), s. 11-12; K. Kaczyński, Pokój-centrum pasterskiego 
zaangażowania Pawła VI, Seminare 16(2000), s. 550. 

97K. Kaczyński, Pokój-centrum pasterskiego zaangażowania Pawła VI, …, s. 550. 
98J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy, …, s. 448-449.  
99Tamże.  
100K. Kaczyński, Pokój-centrum pasterskiego zaangażowania Pawła VI, …, s. 553.  
101J. Kłoczowski, Dziedzictwo unii lubelskiej w dobie wołania Kościoła o jedność 

«dwóch płuc» Europy, Ethos 51(2000) nr 3, s. 64; H. Suchocka, Europejska…, 
https://ekai.pl/europejska-polityka-stolicy-apostolskiej-hanna-suchocka/ (dostęp: 13.03.2020); J. 
Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 448.  

102Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/populorum_progressio_26031967.html 
(dostęp: 19.11.2021) 
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ustanawiać zasady ogólne, dotyczące regulacji cen, gwarantowania pewnych 

rodzajów produkcji, popieranie niektórych powstających dopiero gałęzi przemysłu” (PP 

81)103. Ojciec Święty wskazywał w dokumencie także na trudności krajów 

nierozwiniętych jak niski poziom oświaty, brak infrastruktury gospodarczej, nierówności 

ekonomiczne w handlu międzynarodowym a także lęk przed neokolonializmem104. 

Ponadto Biskup Rzymu apelował w encyklice o przezwyciężanie nacjonalizmów i 

rasizmu (PP 62)105, czy o przyjmowanie robotników - emigrantów, którzy, jak zauważał 

papież „nierzadko przebywają w warunkach niegodnych człowieka i są zmuszeni żyć 

bardzo oszczędnie z otrzymanych zarobków, aby utrzymać rodzinę znajdującą się w 

ojczystym kraju i cierpiącą nędzę” (PP 67-69)106.  

Drugim dokumentem zasługującym na uwagę jest list apostolski „Octogesima 

adveniens”107 ogłoszony w 1971 roku, w którym papież również nawiązał do kwestii 

nierówności międzynarodowych w ujęciu „ekonomicznym, kulturalnym i politycznym” 

(OA 2)108. Ojciec Święty wspominał m.in. o urbanizacji, pozycji kobiet, dyskryminacji 

prawnej lub faktycznej ze względu na rasę, pochodzenie, kolor skóry, kulturę, płeć czy 

religię, prawie do emigracji, środkach komunikacji społecznej oraz ekologii (OA 8-

21)109. Natomiast w dziedzinie stosunków międzynarodowych Paweł VI wezwał do 

odnowienia instytucji międzynarodowych (OA 43)110, co w ocenie niektórych badaczy 

stanowić miało aluzję do utraty autorytetu przez ONZ111. 

1.3. Inicjatywy papieskie na rzecz pokojowej integracji państw 

po Soborze Watykańskim II 

Zakończenie Soboru Watykańskiego II i dalszy pontyfikat Pawła VI naznaczone 

były dynamicznie rozwijającą się sytuacją na arenie międzynarodowej. W tamtym czasie 

główną rolę w kształtowaniu polityki światowej odgrywały Stany Zjednoczone, Związek 

Radziecki, Chiny, Japonia oraz państwa wchodzące w skład Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej. Stolica Apostolska nie pozostała obojętna na rozkład sił, zwłaszcza że 

 
103Tamże. 
104J. Majka, Katolicka nauka społeczna…, s. 345. 
105Paweł VI, Encyklika „Populorum…, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/populorum_progressio_26031967.html 
(dostęp: 19.11.2021) 

106Tamże. 
107Paweł VI, List apostolski „Octogesima adveniens”, 

http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Octogesima%20adveniens.htm (dostęp: 19.11.2021)   
108Tamże.   
109Tamże.   
110Tamże.  
111C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna…, s. 310. 
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trwała zimna wojna, a wyścig zbrojeń pomiędzy NATO ze Stanami 

Zjednoczonymi na czele a Układem Warszawskiem i przewodzącym mu Związkiem 

Radzieckim objął również działalność w kosmosie. Napięcia między zwaśnionymi 

blokami generowały kolejne konflikty zbrojne, jak np. zamach stanu w Chile w 1973 rok 

czy zamach wojskowy w Portugalii w 1974 rok, w efekcie którego nastąpiła 

dekolonizacja zamorskich posiadłości Portugalii w Afryce oraz w Azji. Z pozytywnych 

rzeczy w 1975 roku zakończono trwającą od 1955 roku wojnę w Wietnamie. W tym 

samym roku nastąpiło również podpisanie Aktu Końcowego Konferencji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w prace, nad którym zaangażowana 

była Stolica Apostolska.  

Objęcie Stolicy Piotrowej przez Jana Pawła II (1978-2005) nastąpiło w równie 

niespokojnych czasach. Od początku swego pontyfikatu Ojciec Święty musiał 

zaangażować się w mediacje m.in. w konflikcie między Argentyną a Chile o kanał 

Beagle (1978 -1985) czy między Argentyną i Wielką Brytanią w związku z wojną o 

Falklandy (1982 rok). Wydarzenia w następnych latach skutkowały zakończeniem 

zimnej wojny i rozpadem ZSRR, ale w ich miejsce pojawiły się nowe zagrożenia dla 

światowego pokoju w postaci rosnącego fundamentalizmu islamskiego i ataków 

terrorystycznych.  

Mający osobiste doświadczenia wojenne Karol Wojtyła już jako papież Jan Paweł 

II w czasie swej posługi opracował wizję współpracy państw Starego Kontynentu opartą 

na wartościach chrześcijańskich jak godność i prawa człowieka, nienaruszalność życia, 

wolność i sprawiedliwość, poczucie braterstwa i solidarności ludzkiej. Ojciec Święty 

swoje myśli zawarł, w licznych wypowiedziach oraz, tak jak jego poprzednicy, w 

encyklikach konstruując „teorię demokracji personalistycznej, w której główną rolę 

odgrywa człowiek i jego dobro”112. Zdaniem papieża kształtujące się struktury przyszłej 

Unii Europejskiej powinny uwzględniać poszanowanie osoby ludzkiej i zróżnicowanych 

wspólnot oraz respektować ich duchowy, kulturalny i społeczny wymiar. Taka postawa 

w ocenie Ojca Świętego, wiąże się z poszanowaniem historii i tożsamości każdego z 

przynależących do Unii Europejskiej krajów. W konsekwencji współpraca mająca na 

celu jednoczenie państw powinna obejmować sfery: polityczną, społeczną, naukową, 

techniczną i kulturalną113. Zbiór wypowiedzi Jana Pawła II na temat jedności 

 
112J. Węgrzecki, Jana Pawła II demokracja oparta na wartościach w kontekście teorii 

demokracji, w: Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na 
przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, 
Lublin 2016, s. 35-42.  

113J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 450.  
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europejskiej z lat 1979-1999 zawartych w publikacji „Profezia per l’Europa”114 

liczy ponad tysiąc stron i zawiera 669 tekstów115. To wszystko składa się na spójną 

papieską koncepcję na temat Europy, której losy są ściśle związane z chrześcijaństwem. 

Podejmując się analizy przemówień papieskich można zauważyć, że Jan Paweł II skupiał 

się na wierności chrześcijaństwu zwłaszcza w sytuacji, w której Europa, jego zdaniem, 

jest „pogrążona w duchowej i aksjologicznej pustce”116. W ujęciu Jana Pawła II 

rozwiązaniem jest demokracja, o ile odwołuje się do tak podstawowych wartości jak 

prawda, dobro i wolność, a których źródłem jest prawo naturalne. Na takich podstawach 

oparta jest godność osoby ludzkiej, z której wynikają określone prawa, w tym prawo do 

funkcjonowania w konstytucyjnym państwie prawnym, w którym przestrzegana jest 

zasada trójpodziału władzy a naród traktowany jest jako podmiot a nie przedmiot prawa. 

W tak określonym demokratycznym państwie Kościół pełni rolę w utrwalaniu pokoju, 

kształtowaniu sumienia i promotora praw ludzkich w sferze publicznej117. 

Analizując propozycje ładu międzynarodowego w ujęciu Jana Pawła II łatwo 

zauważyć, że została ona oparta na ideach, moralności i etyce a ich wytworem jest 

dyplomacja, prawo międzynarodowe oraz organizacje międzynarodowe, które są 

zobowiązane zapewnić pokój i harmonijny rozwój, zgodny z prawami narodów118. Z 

powyższych względów Ojciec Święty pozytywnie odnosił się do koncepcji integracji 

Europy, przypominał jednak o konieczności oparcia jej na wartościach moralno – 

duchowych. Już w przemówieniu wygłoszonym 5 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze 

podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że oprócz czynników 

ekonomicznych i politycznych wpływ na jedność Europy ma chrześcijaństwo, które na 

nowo musi zaakcentować swój udział w procesie integracji119. Ten sam wątek został 

podjęty przez Ojca Świętego w przemówieniu z 9 listopada 1982 roku w Santiago de 

 
114Giovanni Paolo II, Profezia per l'Europa, Piemme 1999. 
115M. Delong, Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej, …, s. 39. 

Autor w swojej publikacji korzystał z danych zawartych w: J. Usiądek, Myśl polityczna papieża 
Jana Pawła II o integracji europejskiej, w: Polska-Unia Europejska-Świat. Wybrane problemy, 
red. J.M. Fiszer, Warszawa 2007, s. 32. 

116M. Przeciszewski, 15 lat obecności Polski w UE: Myśl europejska Jana Pawła II, 
https://ekai.pl/15-lat-obecnosci-polski-w-ue-mysl-europejska-jana-pawla-ii/ (dostęp: 28.03.2020) 

117J. Węgrzecki, Jana Pawła II demokracja oparta na wartościach …, s. 45-48.  
118J. Czaja, Jan Paweł II a świat współczesny, Krakowskie Studia Międzynarodowe 

(2006) nr 3, s. 135-136.  
119J. Dębiński, Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy…, s. 449; A. Chodubski, Bariery 

i możliwości w rozwoju Europy XXI w. w obliczu postępującej globalizacji świata, w: Bariery 
rozwoju na progu XXI wieku, red. T. Wallas, Warszawa 2007, s. 7-20; A. Chodubski, Europejska 
uniwersalizacja kulturowa a współczesny proces unifikacji świata, Gdańskie Studia 
Międzynarodowe 5(2007) nr 1-2, s. 9-28.  
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Compostela120, podczas którego Jan Paweł II wspominał o „wspólnych 

korzeniach Europy”121.  

Odnośnie do dokumentów papieskich na uwagę zasługują niektóre encykliki 

autorstwa Jana Pawła II. Przykładowo w kontekście propozycji ładu społeczno – 

gospodarczego w encyklice „Redemptor Hominis”122 (1979 rok), Ojciec Święty poruszył 

nie tylko kwestie czysto teologiczne, ale i zagadnienie ekologii, inflację czy system 

finansowo – pieniężny, bezrobocie, nierówności między krajami rozwiniętymi a 

zacofanymi123. Natomiast w „Laborem exercens”124 (1981 rok), Ojciec Święty 

wspominał o rozpowszechnieniu automatyki we wszystkich dziedzinach produkcji i 

kultury, wzroście cen surowców i energii, zanieczyszczeniu środowiska naturalnego czy 

o krajach rozwijających się, które również mają prawo do udziału w życiu 

międzynarodowym125. Do chrześcijaństwa jako podwalinach integracji w ujęciu 

politycznym i kulturowym papież nawiązał również w encyklice „Slavorum Apostoli” z 

2 czerwca 1985 roku126. 

Natomiast w przypadku „Sollicitudo rei socialis”127 (1987 rok) można już mówić 

o swoistej syntezie nauczania społecznego papieża. Podobnie jak „Laborem exercens”, 

tak i w tej encyklice papież wskazywał na pogłębiające się nierówności między 

państwami. W związku z tym Ojciec Święty dzielił problemy współczesnego świata na 

dwie kategorie: „niedorozwój” i „nadrozwój”. W ramach pierwszej grupy Ojciec Święty 

wymieniał m.in. analfabetyzm, niezdolność obywateli do uczestnictwa w budowaniu 

społeczeństwa, liczne formy wyzysku, łamanie praw człowieka, dyskryminacja rasowa, 

ucisk społeczny, ekonomiczny, polityczny i religijny, niedostatek mieszkań, zjawisko 

bezrobocia lub niepełnego zatrudnienia oraz wzrastający wskaźnik zadłużenia krajów 

 
120Jan Paweł II, Akt Europejski, Santiago de Compostella, 9 listopada 1982 r., w: Europa 

drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, S. Sowiński, R. Zenderowski, Wrocław-
Warszawa-Kraków 2003, s. 191-193. 

121J. Czaja, Dyplomacja watykańska wobec integracji europejskiej i w rozwiązywaniu 
konfliktów międzynarodowych, w: Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego 
tysiąclecia, red. W. Lizak, E. Śliwka, E. Haliżak, L. Łukaszuk, Warszawa – Krynica Morska 
2002, s. 195. 

122Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor Hominis”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html (dostęp: 
19.11.2021) 

123C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna…, s. 329. 
124Jan Paweł II, Encyklika „Laborem Exercens”, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html (dostęp: 19.11.2021) 
125C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna…, s. 331. 
126S. Kowalczyk, Modele integracji europejskiej, …, s. 160.  
127Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html (dostęp: 
19.11.2021) 
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będących na drodze rozwoju128. Natomiast „nadrozwój” wyraża się 

zdaniem papieża poprzez konsumpcjonizm, który narusza hierarchię wartości na 

niekorzyść „być” człowieka i jego nadprzyrodzonego powołania129. Papież zwracał 

uwagę na niepokojące zjawisko zanikania twórczej podmiotowości człowieka, 

wyrażające się w ograniczeniu prawa do inicjatywy gospodarczej w imię ideologicznych 

haseł „równości” wszystkich obywateli w społeczeństwie. Fatalnymi skutkami takiego 

działania, w ocenie Ojca Świętego, są bierność społeczeństwa i zależność od biurokracji, 

które nieuchronnie prowadzą do wzrostu frustracji, skłonności do emigracji i spadku 

zaangażowania ludzi w życie narodu (SRS 15)130. 

W ocenie Ojca Świętego integracja powinna objąć całą Europę, czemu Jan Paweł 

II dał wyraz w encyklice z 1991 roku „Centesimus Annus”131. W numerze 28132 

omawianego dokumentu, papież wprost stwierdził, że Europa Zachodnia ma w tej 

kwestii do spłacenia dług wobec krajów wyzwolonych spod jarzma komunizmu133. 

Oprócz kwestii stosunków międzynarodowych w omawianym dokumencie pojawiła się 

również krytyczna ocena współczesnego papieżowi „społeczeństwa dobrobytu” i 

wszystkich związanych z nim negatywnych zjawisk: stylu życia nastawionego wyłącznie 

na przeżywanie i posiadanie (CA 36-41)134, a także nadmierne i nieuporządkowane 

zużywanie zasobów, niszczenie „środowiska ludzkiego” (CA 37-39)135. Znamienne jest 

jednak podsumowanie tego fragmentu encykliki bowiem krytyka nie jest skierowana 

 
128C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna…, s. 337. 
129A. Nadbrzeżny, Pastoralne implikacje encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei 

socialis”, Polonia Sacra 18(2014) nr 3, s. 84. 
130Tamże, s. 81. 
131Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus Annus”, w: Dokumenty nauki społecznej 

Kościoła, red. M. Radwan, cz. 2, Rzym-Lublin 1996, s. 363-421. 
132Tamże: „Dla niektórych krajów Europy rozpoczyna się w pewnym sensie dopiero teraz 

prawdziwy okres powojenny. Radykalna reorganizacja gospodarki do niedawna 
skolektywizowanej stwarza problemy i wymaga wyrzeczeń porównywalnych z tymi, które po 
drugiej wojnie światowej podjęły kraje zachodniej Europy dla dokonania własnej odbudowy. W 
obecnej trudnej sytuacji inne narody powinny solidarnie wspierać byłe kraje komunistyczne. 
Oczywiście, one same muszą się stać pierwszymi twórcami własnego rozwoju; trzeba jednak im 
to w sposób racjonalny umożliwić, co z kolei wymaga pomocy innych krajów. Zresztą, aktualne 
trudności i niedostatek są skutkiem historycznego procesu, w którym kraje te były często 
przedmiotem, a nie podmiotem, a zatem ich sytuacja nie jest wynikiem wolnego wyboru czy 
popełnionych błędów, lecz narzuconego przemocą ciągu tragicznych wydarzeń historycznych, 
które uniemożliwiły im pójście drogą gospodarczego i obywatelskiego rozwoju. Pomoc ze strony 
innych krajów, zwłaszcza europejskich, które uczestniczyły w tej samej historii i ponoszą za nią 
odpowiedzialność, jest wymogiem sprawiedliwości. Leży to jednak również w interesie Europy i 
służy jej ogólnemu dobru. Europa bowiem nie będzie mogła żyć w pokoju, jeśli pojawiające się 
jako następstwo przeszłości, różnego rodzaju konflikty zaostrzą się na skutek gospodarczego 
chaosu, duchowego niedosytu i rozpaczy.”. 

133J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, …, s. 96.  
134Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus Annus”…, s. 363-421. 
135Tamże.  
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„przeciwko konkretnemu systemowi gospodarczemu, co przeciw pewnemu 

systemowi etyczno-kulturowemu” (CA 39)136. Natomiast z przychylną oceną w 

encyklice spotkała się decyzja tych państw, „które umiały się włączyć w ogólny system 

wzajemnych powiązań gospodarczych na poziomie międzynarodowym”. Natomiast te 

„kraje, które wybrały izolację” w ocenie papieża „zatrzymały się lub cofnęły w rozwoju” 

(CA 33)137. 

Kierując swoje papieskie nauczanie do Europejczyków, papież wielokrotnie 

wypowiadał się wprost o wartościach chrześcijańskich jako o aksjologicznym 

fundamencie tożsamości europejskiej138. W tym kontekście za rodzaj syntezy poglądów 

Papieża na sprawy Europy można uznać posynodalną adhortację „Ecclesia in Europa” z 

28 czerwca 2003 roku139, w której Ojciec Święty oprócz kwestii integracji i wartości 

dokonał analizy współczesnych mu stosunków społecznych i gospodarczych. W tym 

zakresie papież rozpoczął swój wywód od przedstawienia problemów Starego 

Kontynentu. Stwierdził, że „w Europie zauważa się niebezpieczne zjawisko kryzysów 

rodzinnych i słabości samej koncepcji rodziny, przeciągające się i powracające konflikty 

etniczne, odradzanie się pewnych postaw rasistowskich, a nawet napięcia 

międzyreligijne, egocentryzm izolujący jednostki i grupy od innych, narastanie 

powszechnej obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i 

przywileje. Wielu ludzi obawia się, że trwająca obecnie globalizacja zamiast prowadzić 

ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za logiką, która spycha najsłabszych na 

margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi” (EE 8)140. Jednocześnie Namiestnik 

Piotrowy wspominał o „znakach nadziei” takich jak: „(…) odzyskanie wolności przez 

Kościół na wschodzie Europy wraz z nowymi możliwościami działalności 

duszpasterskiej, jakie się w ten sposób otworzyły; skupienie się Kościoła na swym 

posłannictwie duchowym i przyznanie pierwszeństwa ewangelizacji także w relacjach z 

rzeczywistością społeczną i polityczną; pełniejszą świadomość misji właściwej 

wszystkim ochrzczonym w różnorodności i komplementarności darów i zadań; 

liczniejszy udział kobiety w strukturach i środowiskach wspólnoty chrześcijańskiej” (EE 

 
136Tamże.  
137Tamże.  
138A. Modrzejewski, Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle 

filozofii społecznej Karola Wojtyły − Jana Pawła II, Studia Gdańskie 6(2009), s. 150.  
139Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html (dostęp: 
15.11.2021) 

140Tamże. 
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11)141. W podsumowaniu zauważał, że „(…) dzisiejsza Europa, w tym samym 

czasie, gdy umacnia i poszerza swą jedność gospodarczą i polityczną, przeżywa - jak się 

zdaje - głęboki kryzys wartości. Choć dysponuje większymi środkami, sprawia wrażenie, 

że brakuje jej rozmachu, by wypracować wspólny plan i przywrócić motyw nadziei 

swoim mieszkańcom” (EE 108).142 

Z powyższych względów papież kreśląc wizję przyszłej Europy stwierdził w 

numerze 113 omawianego dokumentu, że: „W dążeniu do ukształtowania nowego 

oblicza kontynentu z wielu względów decydującą rolę pełnią instytucje 

międzynarodowe związane z terytorium Europy i głównie na nim działające, które przez 

swój wkład naznaczyły historyczny bieg wydarzeń, bez angażowania się w działanie o 

charakterze militarnym.143” Jednocześnie w numerze 114 Ojciec Święty apelował aby 

„instytucje europejskie i poszczególne państwa Europy, (…) uznały, że dobry ustrój 

społeczeństwa musi opierać się na autentycznych wartościach etycznych i 

cywilnych, możliwie jak najpełniej podzielanych przez obywateli, zważywszy że 

wartości te są dziedzictwem w pierwszym rzędzie różnych społeczności. Ważne jest, by 

instytucje i poszczególne państwa uznały, że wśród tych społeczności są też Kościoły i 

Wspólnoty kościelne oraz inne organizacje religijne. Tym bardziej, jeżeli istniały już 

przed powstaniem narodów europejskich, nie można ich sprowadzać do rzędu 

rzeczywistości czysto prywatnych; mają one bowiem specyficzną rangę instytucjonalną, 

zasługującą na poważne wzięcie pod uwagę. Pełniąc swe zadania, poszczególne 

instytucje państwowe i europejskie winny działać ze świadomością, że ich 

rozporządzenia prawne będą w pełni respektować demokrację, jeśli uwzględnią formy 

«zdrowej współpracy»  z Kościołami i organizacjami religijnymi”144. Tym samym Ojciec 

Święty wzywał do poszanowania wzajemnie uzupełniających się zasad, czyli prawa 

Kościołów i związków wyznaniowych do swobodnego organizowania się: poszanowania 

specyficznej tożsamości wyznań religijnych i prowadzenia strukturalnego dialogu 

między Unią Europejską a tymi wyznaniami145. 

Wraz ze śmiercią Papieża – Pielgrzyma nie zakończyło się zainteresowanie 

Stolicy Apostolskiej problemami Europy. W tym zakresie analiza dokumentów 

społecznych Biskupów Rzymu nie byłaby kompletna bez uwzględnienia pontyfikatu 

 
141Tamże. 
142Tamże. 
143Tamże. 
144Tamże. 
145J. Troska, Jana Pawła II Ewangelia nadziei dla Europy, Poznańskie Studia 

Teologiczne 16 (2004), s. 201.  
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Benedykta XVI (2005-2013), który podobnie jak Jan Paweł II zmagał się 

nie tylko ze spuścizną 1989 roku, ale i nowymi problemami pojawiającymi się na 

początku nowego wieku. W trakcie swego krótkiego pontyfikatu papież w kontekście 

problemów Europy odwoływał się do zasady sprawiedliwości i solidarności 

sprzeciwiając się neokolonializmowi, podziałowi państw na „bogatą Północ i biedne 

Południe” oraz zanikowi wartości w europejskim dyskursie zjednoczeniowym.  

Ojciec Święty skupiał się przede wszystkim na kwestiach teologicznych, mimo to 

odnajdujemy w jego przemówieniach także rozważania nad przyszłością Europy. 

Benedykt XVI pojmował Stary Kontynent jako „duchowy dom” o czym wspominał m.in. 

podczas podróży do Czech w dniach 26-28 września 2009 roku. W swoich 

wypowiedziach z tego okresu Ojciec Święty wyjaśniał, że Kościół pragnie być obecny w 

procesie tworzenia Unii Europejskiej i dlatego pozwala sobie przypominać, jakie są 

założycielskie i konstytutywne wartości europejskiego społeczeństwa146. Analizując myśl 

europejską Benedykta XVI można zauważyć, że Ojciec Święty przypominał w swym 

nauczaniu o roli chrześcijaństwa w historii Europy oraz o znaczeniu „transcendentnej 

wizji osoby ludzkiej” dla dziedzictwa europejskiego. Szczególne miejsce w nauczaniu 

Benedykta XVI zajmował program nowej ewangelizacji jako instrument duszpasterski 

służący odnowie duchowej Europy147.  

Uwadze Ojca Świętego nie uszły również sprawy gospodarcze, których 

omówienia podjął się w encyklice „Caritas in veritate”148 opublikowanej 29 czerwca 

2009 roku. Wspominany dokument jest pierwszą encykliką społeczną XXI wieku, 

określaną również mianem „magna charta ewangelizacji sfery społecznej na początku 

trzeciego tysiąclecia”149. Wydanie dokumentu zbiegło się w czasie z kryzysem z lat 

2007-2009, zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych i uważanym przez 

ekonomistów za największe załamanie gospodarcze od czasów „Great Depression” z lat 

1929-1933150. 

 
146M. Przeciszewski, K. Tomasik, 15 lat obecności Polski w UE: Myśl europejska 

Benedykta XVI i Franciszka, https://ekai.pl/15-lat-obecnosci-polski-w-ue-mysl-europejska-
benedykta-xvi-i-franciszka/ (dostęp: 28.03.2020) 

147Tamże. 
148Benedykt XVI, Encyklika „Caritas et veritate”, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html 
(dostęp: 15.11.2021) 

149T. Głuszak, Elementarne wprowadzenie do lektury encykliki społecznej Benedykta XVI 
Caritas in veritate, Studia Gnesnensia 25(2011), s. 313-314. 

150W. Szydło, Globalny kryzys 2007-2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego - wybrane 
problemy, Optimum. Studia ekonomiczne 63(2013) nr 3, s. 3-4. 
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W sześciu rozdziałach omawianej encykliki Benedykt XVI 

poruszył szereg zagadnień zarówno o charakterze teologicznym, moralnym jak i 

gospodarczym, które wzajemnie na siebie oddziałują. Z analizy omawianego dokumentu 

wynika, że za źródło współczesnych kryzysów gospodarczych papież uznał kryzys 

moralny, gdyż, jak zauważa Benedykt XVI, wraz z rozwojem materialnym musi 

następować równolegle rozwój duchowy, który współcześnie został zahamowany i 

wyparty przez kult pieniądza. W tym kontekście papież podkreślał kluczową rolę 

godności ludzkiej mające charakter niezbywalny, a sam człowiek nie może za żadną cenę 

sprowadzony do „czysto technicznego i materialistycznego wymiaru” (CV 11)151. 

Współczesny kryzys gospodarczy ujawnił bolesną prawdę, kontynuuje Ojciec Święty, że 

świat wyrugował wartości chrześcijańskie a ich miejsce zajął „humanizm obojętności” 

(CV 78) sprowadzający osobę ludzką – człowieka do roli przedmiotu152. Taki świat, 

kontynuuje papież, zdominowany przez konsumpcjonizm, izolacjonizm, determinizm 

ewolucyjny, stechnicyzowanie środowiska naturalnego czy rugowanie z prawa, a także z 

ekonomii i finansów, kwestii etycznych staje się światem nierówności społecznych153. 

Ekonomia wpisuje się bowiem w działalność człowieka, czyli jest aktem ludzkim. A 

skoro tak, to musi to być akt świadomy, wolny oraz odpowiedzialny154. Dlatego papież 

stwierdza: „sfera ekonomiczna nie jest ani etycznie neutralna, ani ze swej natury 

nieludzka i antyspołeczna” (CV 36)155. Każda bowiem decyzja na poszczególnych 

etapach cyklu ekonomicznego, takich jak: pozyskiwanie surowców i zasobów, 

finansowanie, produkcja, sprzedaż, konsumpcja „ma konsekwencje o charakterze 

moralnym” (CV 37)156. Co więcej, Benedykt XVI postuluje, by etyka gospodarcza 

opierała się na dwóch filarach: nienaruszalnej godności osoby ludzkiej i transcendentnej 

wartości naturalnych norm moralnych (CV 45)157.  

Mając na uwadze współczesny kryzys gospodarczy i możliwe jego długofalowe 

skutki, koniecznym jest, zdaniem papieża, dążenie do wyeliminowania wszelkich 

nierówności społecznych, gdyż rosnące dysproporcje na poziomie lokalnym, 

państwowym i globalnym przyczyniają się do rozrastania się obszarów biedy oraz 

 
151Benedykt XVI, Encyklika „Caritas…, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html 
(dostęp: 15.11.2021)  

152Tamże.  
153Tamże. 
154Tamże. 
155Tamże. 
156Tamże. 
157Tamże. 
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ujawniania się nowych form ubóstwa (CV 22)158. Na proces ten, który papież 

określa mianem „skandalu niewiarygodnych nierówności” składają się takie elementy, 

jak m.in. korupcja i łamanie praw obecne w krajach bogatych i biednych; łamanie praw 

pracowników przez wielkie przedsiębiorstwa ponadnarodowe, jak i przez miejscowe 

grupy produkcyjne, też w krajach na drodze rozwoju; przekazywanie pomocy 

międzynarodowej niezgodnie z jej przeznaczeniem, „zarówno ze względu na 

nieodpowiedzialności w łańcuchu podmiotów darujących, jak i w łańcuchu odbiorców”, 

a także nadmierna ochrona wiedzy ze strony krajów bogatych przez „zbyt sztywne 

korzystanie z prawa własności intelektualnej, zwłaszcza w dziedzinie sanitarnej” (CV 

22)159.  Co więcej, Benedykt XVI, zaznacza, że ważna jest również kwestia ekologii i 

zrównoważonego rozwoju, stwierdzając, że „degradacja natury jest ściśle związana z 

kulturą kształtującą współżycie ludzkie” (CV 51)160.  

Ponadto papież omawia krótko zasady sprawiedliwości wymiennej, 

sprawiedliwości rozdzielczej i sprawiedliwości społecznej, konstatując, iż obecnie rynek 

jest miejscem przemocy silniejszego nad słabszym (CV35-39)161. W tym kontekście 

Biskup Rzymu zwraca uwagę na nową kategorię klasy menadżerów, którzy „często 

odpowiadają tylko na wskazania swoich akcjonariuszy, a nimi generalnie są anonimowe 

fundusze, ustalające faktycznie swoje wynagrodzenia (CV 40-41)162. Tym samym, 

odpowiedzialność za taki stan rzecz, zdaniem papieża, ponosi nie globalizacja, którą jako 

proces Ojciec Święty ocenia pozytywnie, a ludzie, w szczególności ci kierujący 

transnarodowymi przedsiębiorstwami. W obliczu takich potęg finansowych, kontynuuje 

papież, państwo nie jest w stanie pełnić roli moderatora nierówności społecznych. Z tego 

względu Benedykt XVI postuluje powołanie władzy światowej, która byłby 

odpowiedzialna za zarządzanie światową ekonomią, przeprowadzenie pełnego 

rozbrojenia,  zagwarantowania bezpieczeństwa żywieniowego i pokoju, a także za 

ochronę środowiska i regulację ruchów migracyjnych (CV 67)163. 

Niespodziewana abdykacja papieża sprawiła, że Namiestnikiem Piotrowym został 

argentyński duchowny – Jorge Mario Bergoglio. Jego pontyfikat jako papieża 

Franciszka, rozpoczął się w zupełnie innych warunkach niż Benedykta XVI. Jako głowa 

Kościoła Katolickiego musiał zmierzyć się z problemami o odmiennym ciężarze 

 
158Tamże. 
159Tamże. 
160Tamże. 
161Tamże. 
162Tamże. 
163Tamże. 



 42 

gatunkowym niż Jego poprzednicy, jak m.in. rozproszone i pogłębiające się 

konflikty zbrojne na świecie, przemocy wobec chrześcijan w krajach muzułmańskich, 

problem migracji czy kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie nowy 

papież rozpoczął reformę Kurii Rzymskiej oraz przebudowę polityki wschodniej 

Watykanu nie będąc jednocześnie ani obdarzonym charyzmą Jana Pawła II ani nie będąc 

też teologiem – filozofem jak Benedykt XVI. Z tym ostatnim łączy go jednak dążenie do 

powrotu do źródeł chrześcijaństwa, z tą różnicą, iż Benedykt XVI upatrywał go w 

teologii i liturgii, Franciszek zaś w powrocie do aktów miłosierdzia w stosunku do 

ubogich czy ofiar wojen. Zdaniem watykanistów tym samym czyni go to bardziej 

podobnym do Piusa XII i Jana XXIII164.  

W ocenie medioznawców pontyfikat Franciszka przebiega pod znakiem zmiany 

w komunikacji z wiernymi. Głównym źródłem informacji stał się papieski profil na 

Twitterze i Facebooku, a nie tylko audiencyjne przemówienia, jak miało to miejsce za 

Jego poprzedników165. Mimo to, zarówno w wypowiedziach nieformalnych jak i tych w 

trakcie uroczystych spotkań, papież apeluje o powrót „humanizmu europejskiego, 

otwartego na transcendencję” postrzegając chrześcijaństwo jako szansę dla Starego 

Kontynentu166. Podobne jak jego poprzednicy Franciszek uważa, że Europa powinna 

opierać się na wartościach duchowych, które w przeciwieństwie do kultury czy polityki 

są na tyle stałe, że łączą narody167. Swoim poglądom w tym zakresie papież dał wyraz 

podczas wizyty w listopadzie 2014 roku168 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, 

 
164C. Kościelniak, Papież Franciszek walczy z kryzysami, przemocą, migracja i reformą 

Kurii, https://www.rp.pl/plus-minus/art10561301-papiez-franciszek-walczy-z-kryzysami-
przemoca-migracja-i-reforma-
kurii?gclid=EAIaIQobChMIpZvQkICv9QIVgQDmCh0z2gu0EAMYASAAEgJuZ_D_BwE 
(dostęp: 13.01.2022) 

165Tamże. 
166Tamże. 
167J. Życiński, Europejski kształt Wieczernika, Tygodnik Powszechny (2006) nr 25, 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/europejski-ksztalt-wieczernika-128188 (dostęp: 
20.03.2020); A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Dokumenty wspólnot 
europejskich, Lublin 1994, s. 317-320; M. Orzechowski, Czy Unia się rozpadnie?, Tygodnik 
Powszechny (2006) nr 32, https://www.tygodnikpowszechny.pl/czy-unia-sie-rozpadnie-128551 
(dostęp: 20.03.2020). 

168Franciszek, Przemówienie z dnia 24 listopada 2014 r. w Parlamencie Europejskim 
„Między godnością i transcendencją”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/euparlament-25112014.html 
(dostęp: 28.03.2020): „Właśnie wychodząc od potrzeby otwarcia się na transcendencję, pragnę 
podkreślić centralne miejsce osoby ludzkiej, która w przeciwnym razie byłaby zdana na mody i 
panujące władze. Dlatego uważam, że fundamentalne znaczenie ma nie tylko dziedzictwo, które 
chrześcijaństwo pozostawiło w przeszłości w społeczno-kulturowym tworzeniu kontynentu, ale 
nade wszystko wkład, który zamierza dziś i w przyszłości wnieść w jego rozwój. Ten wkład nie 
stanowi zagrożenia dla świeckiego charakteru państw i dla niezależności instytucji Unii, ale 
ubogacenie. Wskazują na to ideały, które ją kształtowały od samego początku, takie jak pokój, 
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kiedy zwrócił się do przedstawicieli państw z wezwaniem, aby na nowo 

postawili w centrum politycznego projektu Europy człowieka oraz promowali jego prawa 

w duchu „jedności w różnorodności”169. W podobnym tonie Franciszek wypowiedział się 

w trakcie spotkania w dniu 24 marca 2017 roku w Watykanie z przywódcami 27 krajów 

Unii Europejskiej i szefami unijnych instytucji, którzy przybyli do Rzymu na obchody 

60. rocznicy Traktatów Rzymskich170. W ramach wspomnianej wizyty papież, 

 

zasada pomocniczości i wzajemnej solidarności, humanizm zogniskowany na poszanowaniu 
godności osoby. Dlatego pragnę potwierdzić gotowość Stolicy Apostolskiej i Kościoła 
katolickiego, za pośrednictwem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), do 
prowadzenia owocnego, otwartego i przejrzystego dialogu z instytucjami Unii Europejskiej. 
Jednocześnie jestem przekonany, że Europie, potrafiącej wykorzystywać swoje korzenie 
religijne, umiejącej docenić ich bogactwo i potencjał, byłoby łatwiej zachować również 
odporność na liczne ekstremizmy, jakie plenią się we współczesnym świecie, także z powodu 
wielkiej pustki ideowej, z jaką mamy do czynienia na tak zwanym Zachodzie, ponieważ to 
«właśnie zapominanie o Bogu, a nie Jego wielbienie, rodzi przemoc». Nie możemy w tym 
miejscu nie wspomnieć o wielu niesprawiedliwościach i prześladowaniach, jakie codziennie 
spotykają mniejszości religijne, zwłaszcza chrześcijańskie, w różnych częściach świata. 
Wspólnoty i osoby stają się przedmiotem barbarzyńskiej przemocy: są wypędzane ze swoich 
domów i ojczyzn; sprzedawane jako niewolnicy; zabijane, ścinane, krzyżowane i palone żywcem 
przy haniebnym i współwinnym milczeniu wielu. Mottem Unii Europejskiej jest: Jedność w 
różnorodności, ale jedność nie oznacza uniformizmu politycznego, gospodarczego, kulturowego 
czy myśli. W istocie każda autentyczna jedność żyje bogactwem tworzących ją różnorodności: 
jak rodzina, która jest tym bardziej zjednoczona, im bardziej każdy z jej członków może bez lęku 
być w pełni sobą. W tym sensie uważam, że Europa powinna być rodziną narodów, które będą 
mogły odczuwać bliskość instytucji Unii, jeśli będą one w stanie umiejętnie łączyć ideał 
pożądanej jedności z właściwą każdą różnorodnością, doceniając wartość poszczególnych 
tradycji; ze świadomością swej historii i korzeni; uwalniając się od licznych manipulacji i fobii. 
Umieszczanie w centrum osoby ludzkiej oznacza przede wszystkim pozwolenie jej, by 
swobodnie wyrażała siebie i swoją kreatywność, zarówno jako jednostki, jak i narody”. 

169S. Górzna, Dialog międzykulturowy w ujęciu papieża Franciszka, Ars Inter Culturas 
6(2017), s. 119.  

170Franciszek,  Przemówienie z dnia 24 marca 2017 r. do szefów państw i rządów Unii 
Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich „Solidarność lekarstwem na 
populizm”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/traktaty_24032017.html 
(dostęp: 28.03.2020): „25 marca 1957 r. był dniem pełnym oczekiwań i nadziei, entuzjazmu i 
obaw, i tylko wydarzenie wyjątkowe ze względu na swą doniosłość i konsekwencje historyczne 
mogło go uczynić jedynym w dziejach. Pamięć o tamtym dniu łączy się z nadziejami dnia 
dzisiejszego i oczekiwaniami narodów europejskich, które domagają się rozpoznania chwili 
obecnej, by kontynuować z nową energią i ufnością rozpoczętą drogę. Dobrze zdawali sobie z 
tego sprawę ojcowie założyciele i przywódcy, którzy składając swój podpis pod dwoma 
Traktatami, powołali do życia tę rzeczywistość polityczną, gospodarczą, kulturową, a przede 
wszystkim ludzką, którą dziś nazywamy Unią Europejską. Z drugiej strony, jak powiedział 
belgijski minister Spraw Zagranicznych Spaak, chodziło, «to prawda, o dobrobyt materialny 
naszych narodów, ekspansję naszych gospodarek, postęp społeczny, zupełnie nowe możliwości 
przemysłowe i handlowe, ale przede wszystkim (...) [o] szczególną koncepcję życia na miarę 
człowieka, braterską i sprawiedliwą». Po mrocznych i krwawych latach II wojny światowej 
ówcześni przywódcy uwierzyli w możliwość lepszej przyszłości, «nie zabrakło im śmiałości i nie 
zadziałali zbyt późno. Pamięć o minionych nieszczęściach i swoich winach, jak się wydaje, 
zainspirowała ich i dała im odwagę, konieczną do tego, by zapomnieć o dawnych sporach, a 
myśleć i działać w sposób naprawdę nowy, aby dokonać największej transformacji (...) Europy». 
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nawiązując do „Ojców Założycieli Europy” przypomniał, o skutkach II 

wojny światowej i elementach tożsamości europejskiej, a także o wartościach 

chrześcijańskich jak m.in. godność osoby ludzkiej, przywiązanie do sprawiedliwości i 

wolności, pracowitość, duch inicjatywy, miłość rodzinna, szacunek do życia, tolerancja, 

pragnienie współpracy i pokoju171. 

Poparcie dla jedności Europy Franciszek wyraził także w przemówieniu z dnia 28 

października 2017 roku do uczestników konferencji „«(Re)Thinking Europe. A Christian 

contribution to the future of the European Project»”, zorganizowanej przez Komisję 

Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) we współpracy z Sekretariatem Stanu 

Stolicy Apostolskiej, w której wzięli udział nie tylko przedstawiciele episkopatów krajów 

członkowskich Unii Europejskiej, ale i m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 

Ojciec Święty w swym wystąpieniu stwierdził, m.in., że „osoba i wspólnota” to 

fundamenty Europy, tworzonej przy wkładzie chrześcijan, a jej budulcem są dialog, 

integracja, solidarność, rozwój i pokój172.  

 

Ojcowie założyciele przypominają nam, że Europa nie jest zbiorem zasad, których należy 
przestrzegać, ani wykazem protokołów i procedur, według których należy postępować. Jest ona 
życiem, sposobem pojmowania człowieka w oparciu o jego transcendentną i niezbywalną 
godność, a nie tylko czymś w rodzaju zbioru praw, których należy bronić, albo żądań, których 
trzeba dochodzić. U źródeł idei Europy jest «postać i odpowiedzialność osoby ludzkiej z jej 
zaczynem ewangelicznego braterstwa, (...) z jej pragnieniem prawdy i sprawiedliwości 
wyostrzonym przez tysiącletnie doświadczenie». Rzym przez swoje powołanie do 
uniwersalności 4 jest symbolem tego doświadczenia i dlatego został wybrany na miejsce 
podpisania Traktatów, ponieważ tutaj, jak przypomniał minister spraw zagranicznych Holandii 
Luns — «zostały położone fundamenty polityczne, prawne i społeczne naszej cywilizacji». Choć 
było jasne od początku, że bijącym sercem europejskiego projektu politycznego mógł być tylko 
człowiek, to równie oczywiste było niebezpieczeństwo, że Traktaty mogą pozostać martwą literą. 
Musiały zostać napełnione życiodajnym duchem. A pierwszym elementem żywotności 
europejskiej jest solidarność. «Europejska Wspólnota Gospodarcza — stwierdził premier 
Luksemburga Bech — będzie żyła i odniesie sukces tylko wtedy, jeśli przez cały okres swego 
istnienia pozostanie wierna duchowi europejskiej solidarności, który ją zrodził, i jeśli wspólna 
wola rodzącej się Europy będzie silniejsza od woli poszczególnych państw». Taki duch jest 
szczególnie potrzebny teraz, w obliczu sił odśrodkowych, a także pokusy sprowadzania ideałów 
założycielskich Unii do potrzeb produkcyjnych, gospodarczych i finansowych”. 

171S. Górzna, Dialog międzykulturowy, …, s. 123.  
172Franciszek, Przemówienie z dnia 28 października 2017 r. do uczestników konferencji 

«(Re)Thinking Europe. A Christian contribution to the future of the European Project» 
(Przemyśleć na nowo Europę. Chrześcijański wkład w przyszłość projektu europejskiego), 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/europa_28102017.html 
(dostęp: 28.03.2020): „Pierwszym, a być może największym wkładem, jaki chrześcijanie mogą 
wnieść w dzisiejszą Europę, jest przypominanie jej, że nie jest ona zbiorem liczb czy instytucji, 
ale składa się z osób. (…)  Nie przypadkiem ojcowie założyciele projektu europejskiego wybrali 
właśnie to słowo, aby określić nowy tworzący się podmiot polityczny. Wspólnota jest 
największym antidotum na indywidualizmy charakteryzujące naszą epokę, na tę 
rozpowszechnioną dziś na Zachodzie tendencję do pojmowania siebie i życia w oderwaniu od 
innych. (…) Osoba i wspólnota są więc fundamentami Europy, do której budowania jako 
chrześcijanie chcemy i możemy się przyczyniać. Cegiełki tej budowli nazywają się: dialog, 
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Troskę o losy Europy Ojciec Święty wyraził także w wywiadzie dla 

dziennika „La Stampa” z 6 sierpnia 2019 roku. Franciszek wypowiadając się na temat 

tego jak obecnie postrzega Unię Europejską stwierdził, że wspominany byt polityczny 

choć osłabiony przez wewnętrzne spory nie może się rozpaść, gdyż jest on jednością 

historyczną i kulturową oraz geograficzną173. 

Analiza pontyfikatu Franciszka nie byłaby pełna bez omówienia encyklik Jego 

autorstwa. Aktualny Namiestnik Piotrowy jest autorem dwóch encyklik społecznych, 

których założenia w kontekście porządku społeczno – gospodarczego zostaną omówione 

w następnych akapitach.  

Jako jedna z pierwszych na uwagę zasługuje encyklika „Laudato Si”174  z 2015 

roku nazwana, z uwagi na swoją treść, pierwszą „encykliką ekologiczną”. Wspomniany 

dokument można analizować na różnych poziomach, w tym także jako „zieloną 

encyklikę społeczną” ponieważ papież przedstawia w niej „ekologię integralną” z punktu 

widzenia najuboższych175. Według Franciszka nie można mówić o ochronie środowiska 

naturalnego bez uwzględnienia sprawiedliwości społecznej, globalnego systemu 

gospodarczego, problemu uchodźców i praw człowieka. A wspominany przez papieża 

kryzys ekologiczny to nie tylko problem z naturą i przyrodą, dlatego Franciszek omawia 

równolegle problem degradacji społecznej i degradacji środowiska naturalnego (LS 

48)176. W tekście encykliki „Laudato Si” Ojciec Święty przypomina o związku między 

ochroną przyrody a sprawiedliwością społeczną (LS 4)177. Zauważa, że problem ekologii 

należy rozpatrywać w powiązaniu ze sprawiedliwością wobec przyszłych pokoleń oraz 

 

integracja, solidarność, rozwój i pokój. (…) Wspólnym zadaniem przywódców jest działanie na 
rzecz Europy, która byłaby wspólnotą integrującą, wolną od podstawowego nieporozumienia: 
integracja nie jest synonimem niwelowania różnic. (…) Unia Europejska, która mierząc się ze 
swoimi kryzysami, nie odkryłaby na nowo sensu bycia jedną wspólnotą, wspierającą się i 
pomagającą sobie — a nie zbiorem małych grup interesów — przegapiłaby nie tylko jedno z 
najważniejszych wyzwań swej historii, ale także jedną z największych szans dla swej przyszłości. 
(…) Wreszcie zaangażowanie chrześcijan w Europie musi stanowić obietnicę pokoju. Taka była 
główna myśl, która inspirowała sygnatariuszy Traktatów Rzymskich. Po dwóch wojnach 
światowych i potwornych okrucieństwach narodów w stosunku do narodów nadszedł czas, aby 
ugruntować prawo do pokoju. To jest prawo. Jednak także dzisiaj widzimy, że pokój jest dobrem 
kruchym, a mentalność partykularna i nacjonalistyczna grozi zniweczeniem śmiałych marzeń 
założycieli Europy”.  

173B. Zajączkowska, Papież o przyszłości Europy, kryzysie ekologicznym i synodzie dla 
Amazonii, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papiez-franciszek-wywiad-
europa-amazonia.html (dostęp: 28.03.2020) 

174Franciszek, Encyklika „Laudato Si”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/laudato_si_24052015.html (dostęp: 
15.10.2021) 

175Tamże. 
176Tamże.  
177Tamże.  
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ludów najuboższych. Właśnie ludy najuboższe, zdaniem papieża, są 

najbardziej zagrożone konsekwencjami zmian klimatycznych (LS 4)178.  

Drugi ze wspominanych dokumentów został opublikowany 3 października 2020 

roku179. Impulsem do napisania encykliki „Fratelli tutti” 180 było dla papieża spotkanie z 

Wielkim Imamem Ahmedem Al-Tayyebem w Abu Zabi, aby – jak pisze – 

„przypomnieć, że Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi w prawach, obowiązkach i 

godności i powołał ich, aby żyli razem jako bracia i siostry. Nie był to jedynie akt 

dyplomatyczny, lecz refleksja dokonana w dialogu i wspólnym zaangażowaniu” (FT 

5)181. Encyklika „Fratelli tutti” podejmuje i rozwija tematy poruszone w dokumencie 

podpisanym w Abu Zabi, 4 lutego 2019 roku. Ponadto inspiracją dla Franciszka byli 

również św. Franciszek z Asyżu, Martin Luter King, Desmond Tutu, czy Mahatma 

Gandhi (FT 286)182. Warto wspomnieć, że kiedy Franciszek pisał encyklikę wybuchła 

pandemia COVID-19, co zostało uwzględnione w tekście encykliki. Zdaniem Ojca 

Świętego pandemia ukazała niezdolność państw do wspólnego działania. Jak zauważa 

„pomimo, że jesteśmy hiper – połączeni ujawniło się rozbicie, które utrudniało 

rozwiązywanie problemów, dotyczących nas wszystkich. Jeśli ktoś uważa, że należało 

jedynie usprawnić to, co już czyniliśmy, lub że jedynym przesłaniem jest to, że musimy 

udoskonalić istniejące już systemy i reguły, zaprzecza rzeczywistości” (FT 7)183. Ale 

jednocześnie Ojciec Święty dodaje: „po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą 

reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe 

formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu nie było już 

„innych”, a tylko „my”. Aby nie było to kolejne poważne wydarzenie dziejowe, z 

którego nie potrafimy wyciągnąć lekcji. Obyśmy nie zapomnieli o osobach starszych, 

które zmarły z powodu braku respiratorów, po części jako skutek demontażu rok po roku 

systemów opieki zdrowotnej. Oby tak wielkie cierpienie nie było daremne, obyśmy 

przeszli do nowego sposobu życia i odkryli raz na zawsze, że potrzebujemy siebie 

nawzajem i jesteśmy dłużnikami jedni drugich, aby ludzkość mogła odrodzić się ze 

wszystkimi swymi twarzami, rękami i głosami, niezależnie od granic, jakie 

stworzyliśmy” (FT 35)184.  

 
178Tamże.  
179Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti”, https://portal-polski.pl/wp-

content/uploads/2020/10/FRATELLI-TUTTI_PL.pdf (dostęp: 15.10.2021) 
180Tamże.  
181Tamże. 
182Tamże. 
183Tamże. 
184Tamże. 
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W encyklice „Fratelli tutti” poruszonych jest wiele współczesnych 

problemów jak m.in. kara śmierci, zjawisko wojny jako sposobu rozwiązywania sporów, 

czy kwestie migracji. Papież potępia w encyklice ksenofobię, która – jak zauważa – 

często jest wykorzystywana w celach politycznych185. Franciszek podkreśla, że 

„niedopuszczalne jest, aby chrześcijanie podzielali tę mentalność i te postawy”, gdyż 

każdej osobie ludzkiej bez względu na jej pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, 

przysługuje niezbywalna godność (FT 39)186. W kwestii wojny papież co prawda 

zaznacza, że Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o możliwości uzasadnionej obrony 

przy użyciu siły zbrojnej, to jednak „w czasach rozwoju broni jądrowej, chemicznej i 

biologicznej, a także nowych technologii, wojnie dano niemożliwą do skontrolowania 

moc niszczycielską, która uderza w wielu niewinnych cywilów”. Z tego względu „nie 

możemy już zatem myśleć o wojnie jako o rozwiązaniu, ponieważ ryzyko 

prawdopodobnie zawsze przeważy nad przypisywaną jej hipotetyczną użytecznością. W 

obliczu tej sytuacji bardzo trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria, które 

wypracowano w poprzednich wiekach, by mówić o możliwości «wojny sprawiedliwej»” 

(FT 258)187. Jak konstatuje Franciszek „wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną 

kapitulacją, porażką w obliczu sił zła”. Jednoczenie przestrzega przed równowagą sił 

opartą na zastraszeniu stwierdzając: „międzynarodowy pokój i stabilność nie mogą 

opierać się na fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, na groźbie wzajemnego zniszczenia 

lub całkowitej zagłady, na zwyczajnym utrzymaniu równowagi sił”. W tym kontekście 

postuluje, by z pieniędzy przeznaczanych dotychczas na zbrojenia utworzyć fundusz na 

rzecz ostatecznego wyeliminowania głodu i rozwój krajów najuboższych. 

W kwestii kary śmierci papież przypomina, że nawet zabójca nie traci swej 

godności i przytacza argumenty przeciw stosowaniu kary śmierci, a także bezwzględnej 

karze dożywocia, będącego „ukrytą karą śmierci” (FT 268)188, co stanowi pewne novum 

jego encykliki. Ojciec Święty dodaje, że „wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są 

zatem dziś wzywani do walki nie tylko o zniesienie kary śmierci, legalnej czy też nie, i to 

we wszystkich jej formach, ale także o poprawę warunków więziennych w duchu 

poszanowania godności ludzkiej osób pozbawionych wolności” (FT 268)189. 

W omawianej encyklice papież dostrzega też zagrożenia wypływające z 

niewłaściwego użycia technologii cyfrowych. Wskazuje na m.in. zanik prawa do 

 
185Tamże. 
186Tamże. 
187Tamże. 
188Tamże. 
189Tamże. 
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prywatności i rozpad szacunku dla drugiego człowieka (FT 42)190; ryzyko 

„uzależnienia, izolacji i postępującej utraty kontaktu z rzeczywistością, utrudniając 

rozwój autentycznych relacji międzyludzkich” (FT 43)191; rozpowszechnianie 

fałszywych informacji i wiadomości, podsycających uprzedzenia i nienawiść (FT 45)192, 

a także na „ryzyko przekroczenia granic, tolerowania obmowy i oszczerstwa” nawet w 

mediach katolickich (FT 46)193.  

Ponadto Biskup Rzymu pochyla się nad zagadnieniem „lepszej polityki”. W tym 

kontekście Ojciec Święty krytykuje nurty zarówno populistyczne, jak i liberalne (FT 

159)194. Papież postuluje powołanie do życia „skuteczniejszych organizacji światowych, 

obdarzonych autorytetem, aby zapewnić globalne dobro wspólne, eliminację głodu i 

ubóstwa oraz pewną obronę podstawowych praw człowieka” (FT 172)195. Jak zaznacza 

Franciszek wskazane jest określenie granic prawnych „aby zapobiec sytuacji, w której 

chodziłoby jedynie o władzę wybieraną wspólnie tylko przez kilka państw, a 

jednocześnie uniemożliwić narzucanie schematów kulturowych lub podważanie 

podstawowych wolności narodów słabszych z powodu różnic ideologicznych” (FT 173), 

sugerując tym samym reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych196. Mówiąc o 

wymaganiach stawianych przed polityką, Ojciec Święty zastrzega, że nie może być ona 

podporządkowana ekonomii, presji rozwiązań doraźnych, ale musi też myśleć o 

przyszłych pokoleniach. Wymaga w związku z tym gruntownego przemyślenia i 

poważnych transformacji. Papież zachęca do „rehabilitacji polityki” będącej bardzo 

wzniosłym powołaniem, gdyż „jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ 

szuka dobra wspólnego” (FT 180)197. Jak pisze papież „podczas, gdy w dzisiejszym 

społeczeństwie mnożą się fanatyzmy, zamknięta logika oraz podziały społeczne i 

kulturowe, dobry polityk czyni pierwszy krok, aby można było usłyszeć różne głosy” 

(FT 191)198. Jednocześnie w nawiązaniu do „Dokumentu o ludzkim braterstwie” z 2019 

roku Ojciec Święty przekonuje, że „kiedy określona polityka sieje nienawiść lub strach 

 
190Tamże. 
191Tamże. 
192Tamże. 
193Tamże. 
194Tamże. 
195Tamże. 
196Tamże. 
197Tamże. 
198Tamże. 
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wobec innych narodów w imię dobra własnego kraju, trzeba niepokoić się, 

reagować w porę i natychmiast skorygować kurs” (FT 192)199. 

2. Wartości chrześcijańskie i idee zjednoczeniowe w ujęciu 

architektów integracji Unii Europejskiej w procesie jednoczenia 

Europy 

Europa Zachodnia a tym samym jej kultura oraz ustrój społeczno – gospodarczy 

przynajmniej do końca XVII w. związane były z chrześcijaństwem w wersji łacińskiej200. 

Zmianę przyniosło Oświecenie i powiązany z nim kultu rozumu. Niektóre jednak 

elementy, jak idee postępu i etosu pracy podkreślane w chrześcijańskim przesłaniu, nie 

tylko pozostały nienaruszone, ale nawet wzmocnione przez Oświecenie, gdyż 

wprowadzony przez Monteskiusza trójpodział władzy został poprzedzony trwającym od 

wieków dychotomicznym podziałem na władzę świecką i duchową, bez którego nie 

zrodziłaby się idea rozdziału władzy w ogólności. W ocenie badaczy, tym samym, 

nowoczesne państwo konstytucyjne i świeckie społeczeństwo liberalne wypływają z 

ducha chrześcijańskiego, choć były tworzone w opozycji wobec religii i Kościoła201.  

Jeszcze dalej w swych rozważaniach na temat chrześcijańskich korzeni idei 

zjednoczeniowych Europy idą niektórzy autorzy stwierdzając, iż liberalizm, tak 

gloryfikowany przez przywódców państw europejskich, jest ściśle powiązany z 

chrześcijaństwem, bez którego wkracza on na ścieżkę autodestrukcji. Za historyczny 

dowód podają przykład Europy, w której po rezygnacji z chrześcijaństwa na rzecz 

pogaństwa nastąpił rozwój systemów totalitarnych202.  

Powyższą zależność dostrzegali twórcy idei zjednoczenia Europy na co zwracał 

uwagę np. Jan Paweł II203. Takie postacie jak Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de 

Gasperi, Altiero Spinelli, Konrad Adenauer, Winston Churchill, czy Pauli Henri Spaak, 

nawiązywali do pozytywnych inspiracji płynących z historii oraz do tradycji greckiej, 

 
199Tamże. 
200J. Siewierski Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności, 

 Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 14(2013) nr 2, s. 27.  
201J. Siewierski Tożsamość europejska jako problem…, s. 27; J. Kożuchowski, Jak 

chrześcijaństwo może się przyczynić do integracji europejskiej. Analiza stanowiska Bernda 
Irlenborna, Filo-Sofija 17(2017) nr 37/1, s. 120. 

202M. Pera, Dlatego powinniśmy nazywać siebie chrześcijanami. Liberalizm, Europa, 
Etyka, Lublin 2014, s. 56. 

203Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 
Bruksela, 20 maja 1985 r. w: Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, S. 
Sowiński, R. Zenderowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003, s. 209-210. 



 50 

rzymskiej oraz chrześcijańskiej204. Omawiani politycy wywodząc się z 

pogranicza trzech kultur: romańskiej, łacińskiej i niemieckiej, podzielali światopogląd 

chrześcijański, a w swoich krajach byli członkami partii chadeckich205. Odrzucali 

nacjonalizm i szowinizm, przyszłość widzieli w harmonijnym rozwoju i współpracy 

państw europejskich. Rozumieli bowiem, że powodem działań integracyjnych są nie 

tylko czynniki gospodarcze, ale także klęska moralna i etyczna, jaką poniosła Europa 

podczas II wojny światowej. Z tego też względu procesy integracyjne w Europie 

zapoczątkowali zwolennicy jej budowania w oparciu o wartości chrześcijańskie mając na 

uwadze przede wszystkim godność człowieka, a których poglądy zostaną omówione w 

tej części dysertacji.  

2.1. Robert Schuman  

Czołową postacią w zakresie koncepcji integracyjnych był Robert Schuman 

(1886-1963), który ideę zorganizowania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oficjalnie 

przedstawił 9 maja 1950 roku206. Schuman rozgłos międzynarodowy zdobył przede 

wszystkim jako minister spraw zagranicznych Francji. Aktywność polityczną rozpoczął 

w 1919 roku jako deputowany z mandatu Demokratycznej Partii Ludowej do 

Zgromadzenia Narodowego Francji; przez ponad 40 lat reprezentował okręg Mozeli. W 

1946 roku został ministrem finansów Francji, po roku pracy na tym stanowisku 

powierzono mu urząd premiera, a następnie (po niespełna roku) mianowano go 

ministrem spraw zagranicznych207.   

Omawiając koncepcje integracyjne Schumana można zauważyć, że będąc 

zwolennikiem neotomizmu wyznawał on „pauliańską koncepcję władzy pochodzącej od 

Boga”208. Dostrzegając anachroniczność ówczesnych państw narodowych opartych na 

geopolitycznym modelu hegemonii i egoizmu, Schuman uważał system ten za „herezję” i 

„nonsens”209. Omawiany francuski mąż stanu rozwiązanie powojennych problemów 

upatrywał w federacji państw europejskich. Podstawą prawną federacji mogłaby być 

 
204A. Chodubski, Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy, 

w: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, 
Warszawa 2002, s. 16-30; A. Chodubski, Wartości globalne kultury europejskiej, w: Kultura 
polska w zintegrowanej Europie – szanse czy zagrożenia, red. R. Rybiński, Toruń 2003, s. 10-38.  

205A. Chodubski, Integracja Europy w wizji politycznej „ojców założycieli” i Jana Pawła 
II, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 11(2014), s. 179.  

206M.T. Bitsch, Robert Schuman et la Declaration du 9 mai 1950, w: Les peres de 
l’Europe: cinquante ans apres, red. P.F. Smets, Bruylant, Bruxelles 2001, s. 55-68. 

207A. Chodubski, Integracja Europy w wizji politycznej…, s. 170-171.  
208A. Madeja, Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Roberta Schumana, 

Czasopismo Prawno-Historyczne 66(2014), z. 1, s. 205-206.  
209Tamże, s. 207.  
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według Schumana konwencja praw człowieka w rozumieniu 

chrześcijańskim jako niezależna od jakiejkolwiek władzy państwowej, stanowiąca 

pomost między ponadnarodową a narodową suwerennością210. Opierając się na zasadzie 

równości wyrażającej się w uznaniu porządku prawnonaturalnego i przyjaznej postawy 

wobec bliźnich, Schuman opowiadał się za stopniowym wzmacnianiem więzi 

mieszkańców Europy podkreślając w szczególności jedność moralno – religijną211. Na 

taką postawę wpływ miało wychowanie Schumana, który w młodości zamierzał zostać 

księdzem i choć przygodę z polityką rozpoczął w 1919 roku to przez kolejne czterdzieści 

lat pozostał wierny wartościom chrześcijańskim212. Uważany za „męża stanu Francji, 

człowieka Boga i Kościoła”, Schuman łączył ideę pokoju w ujęciu Immanuela Kanta213 z 

obiektywnym charakterem państwa pragnąc stworzyć z Europy moralno-religijną 

jedność o pozapolitycznym i ponadpozytywnym charakterze w postaci wspólnoty 

narodów, złączonych w jednym wysiłku politycznym i obronnym świadomą 

wewnętrznej różnorodności214. Omawiany polityk nie tylko przyczynił się do dzieła 

integracji europejskiej, ale również wywarł ogromny wpływ na kształt samoświadomości 

laikatu w Kościele jako „apostoł-polityk w cywilnym garniturze”215.  

2.2. Jean Monnet 

Kolejną kluczową postacią w procesie zjednoczenia kontynentu był Jean Monnet 

(1888-1979), który w sprawy publiczne na szczeblu międzynarodowym zaangażował się 

już w czasie I wojny światowej, proponując zwarcie paktu morskiego między Francją i 

Wielką Brytanią216. Główny projektodawca „Planu Schumana”, w przeszłości były 

Zastępcą Sekretarza Generalnego Ligi Narodów (1919-1923), w latach 1939-1940 

wspólnie z Winstonem Churchillem, Arnoldem Toynbee i Charlesem de Gaullem 

opracowywał plan federalnej unii Francji z Anglią opartej na wspólnym obywatelstwie, 

wspólnej armii, połączonych parlamentach i rządach oraz wspólnych finansach217. Fiasko 

 
210H. Szareyko, Robert Schuman-jeden z „ojców” zjednoczonej Europy, Wrocławski 

Przegląd Teologiczny 17(2009) nr 1, s. 225. 
211A. Madeja, Suwerenność państwa, …, s. 209.  
212B. Master,  Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej w założeniach 

programowych oraz w praktyce polskiej polityki integracyjnej, Katowice 2014, s. 98. Praca 
doktorska dostępna w formie pdf:  https://sbc.org.pl/Content/161162/doktorat3554.pdf (dostęp: 
29.03.2020) 

213I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Königsberg 1795. 
214A. Madeja, Suwerenność państwa, …, s. 222-223; B. Master,  Teorie i koncepcje 

zjednoczeniowe Unii Europejskiej …, s. 99.  
215H. Szareyko, Robert Schuman, ..., s. 225-226.  
216A. Chodubski, Integracja Europy w wizji politycznej…, s. 169.  
217B. Master,  Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej, …, s. 99-100.  
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planu było efektem zmiany sytuacji politycznej we Francji218. Co więcej do 

wybuchu II wojny światowej, Jean Monnet był menedżerem i doradcą wielu 

amerykańskich przedsiębiorstw finansowych. Brał również udział w tworzeniu „Banku 

Inwestycyjnego” w Nowym Jorku. W 1929 roku założył i poprowadził „Bankamerica-

Blair” w San Francisco. Pomagał również przeprowadzać reformy gospodarcze i 

finansowe państw Europy Wschodniej, Azji i Ameryki. Ustabilizował wówczas między 

innymi rumuńskiego leja (1928 rok), a rok wcześniej polskiego złotego. W 1932 roku 

wyjechał do Chin w roli obserwatora gospodarczego z ramienia Ligii Narodów i tam 

pracował przy reorganizacji kolejnictwa219. Doświadczenie, wykształcenie oraz walory 

interpersonalne Monneta miały wpływ na powstanie myśli trwałego zjednoczenia Europy 

w oparciu o integrację sektorową, która rozwijana etapowo miała zapobiec wybuchowi 

kolejnego konfliktu. Pracując wspólnie z innymi politykami nad założeniami „Planu 

Schumana” Monnet zauważał, iż dokonywała się w nich głęboka zmiana. Z obywateli 

państw, których partykularnych interesów zaciekle bronili, stawali się obywatelami 

Europy – nowym typem człowieka. W tym właśnie, jak konstatują autorzy monografii 

„Doktryny zjednoczeniowe Ojców Europy drogą do pogłębionej integracji (smart 

specialisation). Wielkie nazwiska – wielkie marki”, Monnet upatrywał początku 

realizacji ostatecznego celu integracji – pokoju w Europie220. 

2.3. Altiero Spinelli 

Omawiając koncepcje federalistyczne w powojennej myśli politycznej można 

dostrzec, że o ile Monnet reprezentował nurt federalizmu ewolucyjnego, to Altiero 

Spinelli (1907-1986) głosił federalizm radykalny oparty na założeniu, iż należy drogą 

rewolucyjną powołać zgromadzenie europejskie (konstytuantę), które przyjęłoby 

konstytucję federacji i tym samym nastąpiłby koniec podziału Europy na suwerenne 

państwa narodowe221. Jego praca teoretyczna z 1941 roku o federalistycznej koncepcji 

nowego porządku w Europie, zatytułowana „W kierunku wolnej i zjednoczonej Europy”, 

 
218K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011, s. 42; W.R. Mauter, 

Churchill and the Unification of Europe, The Historian 61(1998) nr 1, s. 68; M. Mikołajczyk, 
Jean Monnet. Inspirator zjednoczenia Europy, Poznań 2007, s. 27-28; K. Łastawski, Od idei do 
integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Warszawa 2004, s. 88; A. 
Marszałek, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę 
suwerenności integracji, Łódź 2000, s. 170. 

219M. Greta, J. Kowalski, E. Tomczak-Woźniak, Doktryny zjednoczeniowe Ojców Europy 
drogą do pogłębionej integracji (smart specialisation). Wielkie nazwiska – wielkie marki, Łódź 
2016, s. 98-99. 

220Tamże, s. 104. 
221M. Rojewska, Ewolucja myśli europejskich ruchów federalistycznych, Myśl 

Ekonomiczna i Polityczna 9(2018) nr 1, s. 323. 
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znana też pod nazwą „Manifestu z Ventotene”, stała się z czasem 

podstawą ideową i programową nowego ruchu federalistycznego, najpierw we Włoszech, 

a później także w innych europejskich krajach222. Spinelli uważał, że współpraca 

międzyrządowa z zachowaniem pełnej suwerenności narodowej w ramach organizacji 

takich jak OECD czy Rada Europy nie wystarczy postulując tym samym utworzenie 

„Stanów Zjednoczonych Europy”223.  

2.4. Alcid de Gasperi 

Odmienne spojrzenie na koncepcję zjednoczenia Europy po II wojnie światowej 

prezentował Alcid de Gasperi (1881-1954); premier Włoch w latach 1945-1953, 

zwolennik współpracy międzynarodowej, który doprowadził do traktatu pokojowego z 

aliantami w 1948 roku. Był on współautorem Rady Europy oraz Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali (EWWS), w której od maja 1954 roku pełnił rolę przewodniczącego224. 

Wpływ na poglądy De Gasperiego miało jak i w przypadku Schumana nie tylko 

katolickie wychowanie (nauki w gimnazjum i liceum katolickim) ale i doświadczenie 

życiowe. Po studiach w 1905 roku zaangażował się w działalność polityczną jako 

redaktor pism „La Voce Cattolica” (Głos Katolicki) i „Il Trentino” (Nowy Trydentczyk). 

W 1911 roku został wybrany posłem swojej prowincji do parlamentu austriackiego. Gdy 

po upadku monarchii habsburskiej południowy Tyrol i Trentino przeszły do Włoch, De 

Gasperi został członkiem katolickiej Partii Ludowej (Partito Popolare). Po rozwiązaniu 

ugrupowania w listopadzie 1926 roku jako przeciwnik faszyzmu został skazany na cztery 

lata więzienia i osadzony w rzymskim „Regina Coeli”. Zwolniony w 1928 roku po 

interwencji biskupa Trydentu pracował do 1943 roku w Bibliotece 

Watykańskiej225.Okres ten uznaje się za kluczowy dla „formacji intelektualnej, 

zrozumienia osobowości oraz powagi i niejakiej surowości De Gasperiego w jego 

późniejszej karierze politycznej”226. Znaczący w rozwoju koncepcji proeuropejskiej był 

napisany w 1943 roku dokument pt. „Idee odbudowy Chrześcijańskiej Demokracji” (Idee 

ricostruttive della Democrazia Cristiana). De Gasperi jako jego współautor opowiadał 

się za zasadą samostanowienia narodów z zastrzeżeniem konieczności ograniczenia 

suwerenności państwowej na rzecz „dobra szerszej solidarności pomiędzy wolnymi 

 
222M. Greta, J. Kowalski, E. Tomczak-Woźniak, Doktryny zjednoczeniowe, …, s. 132. 
223P. Podemski, Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście 

transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941–1954), Warszawa 2012, s. 23-40. 
224Tamże, s. 37-70.  
225Tamże, s. 37-44.  
226Tamże, s. 45. 
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narodami”. Postulował utworzenie „instytucji konfederacyjnych o zasięgu 

kontynentalnym i międzynarodowym”. W oparciu o analizę przyczyn niepowodzenia 

Ligii Narodów De Gasperi postulował, aby nowej „Wspólnocie” przyznać po pierwsze 

funkcje „polityczno-rozjemcze” w postaci powołania trybunałów, nadzorowania 

powszechnego rozbrojenia oraz kompetencji w zakresie rozstrzygania sporów 

międzypaństwowych. Po drugie, obdarzyć nowy byt polityczny prerogatywami 

„polityczno-gospodarczymi”, w zakresie zarządzania dawnymi koloniami na zasadzie 

„otwartych drzwi”, gwarancji równego dostępu państw do surowców, oraz stopniową 

eliminację autarkii i protekcjonizmu. „Wspólnota” w ujęciu De Gasperiego miała w 

przyszłości zagwarantować swym państwom członkowskim wolny handel oraz powołać 

„organ ekonomiczny mający za zadanie stabilizację waluty”227. 

Badacze życiorysu włoskiego polityka są zgodni, że w latach 1943-1948 zmagał 

się on z dylematem w zakresie swoich poglądów. Z jednej strony kręgi watykańskie, z 

samym papieżem Piusem XII oczekiwały od niego forsowania „projektu Christnianitas” 

do czego De Gasperi czuł się zobowiązany nie tylko jako człowiek niezwykle pobożny, 

ale i wdzięczny Kościołowi za azyl udzielony mu w okresie reżimu faszystowskiego228. 

Z drugiej strony, podróż De Gasperiego do Stanów Zjednoczonych i nawiązany sojusz 

skłoniły go do połączenia idei katolickich z koncepcją liberalną gospodarki dającą 

Włochom pomoc ekonomiczno – wojskową i zabezpieczenie przed komunistami229. 

Omawiany włoski polityk wypowiedział się na ten temat podczas Konferencji 

Katolickiej w Brukseli w listopadzie 1948 roku stwierdzając, że proces jednoczenia 

Europy ma stanowić zaporę przeciwko działaniom partii komunistycznych i zagrożeniu 

ze strony ZSRR przy jednoczesnym założeniu, że integracji ekonomicznej przyświecać 

będą idee chrześcijańskie stanowiące jeden z fundamentalnych czynników, które 

ukształtowały Europę. W tym samym roku De Gasperi wraz z byłymi premierami 

Wielkiej Brytanii, Francji i ówczesnym premierem Belgii – Paulem-Henri Spaakiem 

stanął na czele Ruchu Europejskiego230. 

2.5. Winston Churchill  

Na temat jedności Europy wypowiadał się również Winston Churchill (1874-

1965). Nawiązując do korzeni Starego Kontynentu dał temu wyraz w przemówieniu z 19 

września 1946 roku na Uniwersytecie w Zurychu postulując utworzenie jak to wówczas 

 
227Tamże, s. 48. 
228Tamże, s. 49-52. 
229Tamże, s. 56-57. 
230Tamże, s. 58-59. 
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określił „czegoś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy” opartych na 

absolutnej równości państw i współpracy francusko-niemieckiej231. Porównując 

wystąpienie Churchilla z 1946 roku z tezami jakie zawarł w eseju z 1930 roku 

opublikowanym na łamach „The Saturday Evening Post”232 zauważalne jest, iż brytyjski 

polityk postrzegał zjednoczoną Europę jako federację państw Europy Zachodniej i 

podporządkowanej jej Europy Środkowej, z wykluczeniem Rosji (ZSRR) oraz Wielkiej 

Brytanii i jej Imperium. Badacze życiorysu Churchilla, zauważają, że w ramach tej idei 

(tzw. koncepcja trzech kręgów), istotą roli Zjednoczonego Królestwa był udział i 

koordynowanie integracji polityczno – gospodarczej na trzech obszarach: w ramach 

Imperium Brytyjskiego (wówczas przekształcającego się we Wspólnotę Narodów); w 

ramach wspólnoty „świata anglojęzycznego”; a także w Europie233. Zdaniem badaczy, o 

ile bowiem Churchill wypowiadał się za udzieleniem przez Wielką Brytanię poparcia 

projektom integracyjnym obejmującym Europę Kontynentalną, to jednocześnie 

wykluczał udział w nich samego Zjednoczonego Królestwa. Uzasadniając swą tezę 

dodają, że po II wojnie światowej, koncepcja Churchilla zyskała dodatkowo na 

atrakcyjności w oczach elity brytyjskiej dążącej do zachowania pozorów imperialnej 

świetności dzięki odgrywaniu roli pośrednika pomiędzy USA, Commonwealthem oraz 

Europą. Odrzucono ją dopiero w latach 60. XX w., kiedy postępujące problemy 

gospodarcze zmusiły Zjednoczone Królestwo do podjęcia starań o członkostwo we 

Wspólnotach Gospodarczych234. 

Wracając do przemówienia w Zurychu, Churchill zauważył, że Europa nie może 

sobie pozwolić na życie przeszłością tylko musi iść na przód w oparciu o takie wartości 

jak sprawiedliwość, miłosierdzie i wolność. Wydarzenie to doprowadziło do utworzenia 

5 maja 1949 roku Rady Europy, której pierwsze obrady odbyły się z udziałem samego 

Churchilla. Jego wezwanie do działania można postrzegać jako bodziec do dalszej 

integracji, której szczegóły uzgodniono później na konferencji mesyńskiej w 1955 roku. 

Wynikiem tej konferencji było przyjęcie dwa lata później traktatu rzymskiego. Churchill 

jako pierwszy wysunął także propozycję „wojska europejskiego”, którego rolą byłaby 

ochrona kontynentu i wzmocnienie europejskiej dyplomacji. Ponadto w 1959 roku 

 
231M. Rojewska. Ewolucja myśli, …, s. 320; J. Łaptos, Europa jedna czy dwie? Projekty i 

koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994, s. 65.  
232Przemówienie z 1946 roku stanowi rozwinięcie koncepcji jaką Churchill 

zaprezentował w eseju z 1930 roku opublikowanym na łamach „The Saturday Evening Post”. 
Tłumaczenie eseju: P. Biskup, „Stany Zjednoczone Europy” Winstona Churchilla, tłumaczenie, 
Przegląd Europejski 25(2012) nr 2, s. 112-144. 

233P. Biskup, „Stany Zjednoczone Europy” Winstona Churchilla, …, s. 119. 
234Tamże, s. 122. 
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utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka – dziesięć lat po tym, jak 

Churchill po raz pierwszy wyraził uznanie dla takiego pomysłu235. 

2.6. Konrad Adenauer 

Inspiracji chrześcijańskich można doszukać również w poglądach Konrada 

Adenauera (1876-1967) zwłaszcza ze względu na wychowanie w katolickiej rodzinie, co 

miało wpływ na wybór formy zjednoczenia kontynentu236. Na scenę polityczną wkroczył 

w 1906 roku jako jeden z dwunastu zastępców burmistrza Kolonii. Od 1919 roku 

pracował na rzecz pojednania Niemiec z Francją. W 1933 roku ogłoszony przez Hitlera 

„wrogiem ludu”, „przestępcą” i uwięziony, wrócił do polityki po zakończeniu II wojny 

światowej z inicjatywy Amerykanów jako burmistrz Kolonii237. Następnie stanął na czele 

Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), która przygotowała projekt niemieckiej 

konstytucji (Grundgesetz). W 1949 roku sformował rząd oraz doprowadził do 

proklamowania Republiki Federalnej Niemiec. Jako kanclerz w latach 1949-1963 

doprowadził do rozwoju gospodarczego kraju, a także nawiązania współpracy z Francją, 

od której uzależniał stabilność Europy238. Opowiadał się za jednością Europy jako 

ponadnarodową federacją z własnym rządem, parlamentem i prezydentem stanowiącą 

przeciwwagę dla ZSRR i Stanów Zjednoczonych239. Stojąc na stanowisku, że Europa nie 

może rozwijać się tylko gospodarczo, ale i duchowo odwoływał się do dziedzictwa 

Greków, Rzymian i chrześcijaństwa. Będąc pod wpływem katolickiej nauki Kościoła na 

temat ładu społeczno – gospodarczego opowiadał się za zasadą pomocniczości 

sformułowaną w encyklice „Rerum Novarum” Leona XIII w kontekście służebnej roli 

państwa wobec osoby ludzkiej. Zdaniem Adenauera państwo a tym samym prawo 

stanowione, musi odwoływać się do wartości wyższych w postaci Boga240.  

2.7. Paul Henri Spaak 

Bez wątpienia szczególną rolę w procesie integracji odegrał minister spraw 

zagranicznych Belgi Paul Henri Spaak (1889-1972). Z jego inicjatywy powstał tzw. 

 
235Komisja Europejska, Winston Churchill: pomysłodawca Stanów Zjednoczonych 

Europy, s. 2, https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_pl.pdf (dostęp: 01.04.2020) 

236B. Master,  Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej…, s. 100-102.  
237B. Gaziński, Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – 

współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej, NURT SVD 2(2017), s. 470-
472.   

238B. Master,  Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej, …, s. 100-102.  
239Tamże, s. 101.  
240B. Gaziński, Inspiracje chrześcijańskie, …, s. 470-479. 
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raport Spaaka, który zawierał projekt utworzenia nowych wspólnot: 

Europejskiej wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 

Założenia raportu stały się podstawą do negocjacji zakończonych podpisaniem 25 marca 

1957 roku w Rzymie traktatów powołujących do życia obie wspólnoty241. Wychowany w 

rodzinie prominentnych belgijskich polityków, były więzień niemieckiego obozu 

jenieckiego w czasie I wojny światowej, adwokat, socjaldemokrata, przewodniczący 

pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1945 roku242 analizując sytuację w 

powojennej Europie rozumiał, iż jedynym sposobem na uniknięcie w przyszłości 

konfliktów jest współpraca między państwami Starego Kontynentu oparta na zasadach 

równości. Opowiadał się za harmonijnym i zrównoważonym rozwojem wszelkiej 

działalności gospodarczej, współpracą w obszarze ekonomicznym co miało stanowić 

fundament pod przyszłą kooperację w takich obszarach jak sfera polityczna, kulturalna i 

społeczna243.  

3. Podsumowanie 

Z analiz podjętych w tym rozdziale wynika, że rola Kościoła katolickiego w 

kształtowaniu się idei zjednoczeniowych była istotna. Tym samym przechodząc do 

odpowiedzi na pytanie badawcze postawione do tej części dysertacji, eksploracja 

badawcza wskazuje, iż w pierwszej kolejności proces unifikacji znalazł się – oprócz 

polityków z poszczególnych państw - w orbicie zainteresowań Stolicy Apostolskiej, o 

czym świadczą wypowiedzi oraz dokumenty kolejnych papieży, tj. Piusa XII, Jana 

XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka, tworzące spójną 

koncepcję stosunków społeczno – gospodarczych i ładu międzynarodowego w 

powojennej Europie. Ich poglądy jednak na przestrzeni kolejnych lat i na skutek 

poszczególnych wydarzeń politycznych ewoluowały a cezurą zaś stał się Sobór 

Watykański II. Oto bowiem prekursor myśli zjednoczeniowych - Pius XII, który sam był 

świadkiem ogromu zniszczeń, traumy II wojny światowej i wynikających z niej trudności 

gospodarczych i politycznych, zwłaszcza podziału Starego Kontynentu po 1945 roku na 

dwa wrogie obozy ideologiczne, pod pojęciem „zjednoczonej Europy” rozumiał tylko 

państwa Europy Zachodniej. Wynikało to w głównej mierze z dwóch przesłanek. Po 

 
241S. Maksimiec, Idee zjednoczeniowe „Ojców Europy” w praktyce integracyjnej, 

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (2013) nr 4, s. 76.  
242M. Madeja, Koncepcja integracji wspólnotowej Paula Henriego-Spaaka, Przegląd 

Zachodni (2014) nr 4, s. 8; Komisja Europejska, Paul-Henri Spaak: europejski wizjoner 
obdarzony darem przekonywania, s. 1. https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/paul-henri_spaak_pl.pdf (dostęp: 06.04.2020) 

243M. Madeja, Koncepcja integracji wspólnotowej, …, s. 8.  
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pierwsze, obawy przed zdobywającym w państwach Europy Środkowej i 

Wschodniej coraz większą popularność gloryfikującym ateizm komunizmem. Po drugie, 

nadziei, że ukształtowana na nowo Europa Zachodnia stanie się nie tylko kolebką 

chrześcijaństwa, ale także stanowić będzie przeciwwagę dla rosnących w siłę Stanów 

Zjednoczonych Ameryki244. 

Nowe spojrzenie na idee zjednoczeniowe Europy przyniósł pontyfikat papieży 

okresu „anggiornamento” – Jana XXIII oraz Pawła VI, którzy skupiali się na celach 

długofalowych. I mimo ich chęci odsunięcia Kościoła od spraw politycznych Biskupi 

Rzymu dostrzegali, iż mimo brutalnych konsekwencji II wojny światowej wraz z 

upływem czasu pojawiają się kolejne zagrożenia dla pokoju na świecie w postaci m. in. 

„Układu Warszawskiego”, a także stanowiącego symbol podziału Europy i świata na 

dwa wrogie bloki polityczne muru berlińskiego (1961 rok), czy groźby wojny atomowej 

na skutek kryzysu na Kubie w 1962 roku. W obliczu takich wydarzeń Stolica Apostolska 

nie mogła pozostać obojętna o czym świadczą zarówno działania dyplomatyczne obu 

wymienionych Biskupów Rzymu jak i dokumenty ich autorstwa. W tym ostatnim 

zakresie na szczególną uwagę zasługują encykliki, począwszy od „Mater et Magistra” 

Jana XXIII, w której podjęto zagadnienie własności, interwencji państwa i rozwoju 

gospodarczego oraz problemów społecznych. Przede wszystkim zwrócono w omawianej 

encyklice uwagę na konieczność odbudowy stosunków społecznych w duchu prawdy, 

sprawiedliwości i miłości245. Stanowiła ona niejako preludium dla encykliki „Pacem in 

Terris”, mającej poruszyć ówczesną społeczność międzynarodową. W tym dokumencie 

Biskup Rzymu wprost wezwał zantagonizowany świat do rozbrojenia, przywrócenia 

atmosfery zaufania i współpracy wszystkich dla dobra rodziny ludzkiej. Powołując się na 

poczucie sprawiedliwości, rozsądku i człowieczeństwa Ojciec Święty nakazał 

wstrzymanie wyścigu zbrojeń wzbudzających zgrozę i niepokój w umęczonych II wojną 

światową ludziach, i ustalenie zasad, na których, według papieża, ma się opierać trwały 

pokój świata246. Powyższe inicjatywy Jana XXIII stanowiły jedynie tło dla – jak się 

okazało – dzieła Jego życia czyli Vaticanum II, który sprawił, że Kościół katolicki 

otworzył się na świat współczesny, podjął z nim dialog, a także zaoferował odpowiedź na 

problemy nurtujące człowieka i ówczesną społeczność międzynarodową, w tym m.in.: 

równość wszystkich narodów w wypełnianiu praw i obowiązków; jasną ocenę doktryn 

 
244H. Suchocka, Europejska polityka…, https://ekai.pl/europejska-polityka-stolicy-

apostolskiej-hanna-suchocka/ (dostęp: 13.03.2020) 
245W. Urban, Papież Jan XXIII i jego pontyfikat: przedmowa, Studia Theologica 

Varsaviensia (1963) nr. 1/2, s. 14-15.  
246Tamże, s. 15.  
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prowadzących do indyferentyzmu religijnego, ateizmu i negacji Boga; 

odrzucenie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym prawo do wolności religijnej a 

także na konieczność powoływania organizacji międzynarodowych stojących na straży 

praw człowieka247.  

Kontynuatorem myśli Jana XXIII i reformy Eklezji stał się Paweł VI, na którym 

spoczął obowiązek nie tylko przewodniczenia Soborowi. Lata pontyfikatu Pawła VI to 

rozwój nauki, technologii oraz środków masowego przekazu, które Ojciec Święty 

wykorzystał, aby – zgodnie z duchem posoborowym - otworzyć Kościół na cały świat i 

podejmować działania zgodne z duchem ekumenizmu. Lata 1963-1978 przyniosły 

również zmianę w układzie sił: na arenie międzynarodowej pojawili się, oprócz USA i 

ZSRR, nowi gracze: Chiny, Japonia i EWG. W siłę zaczął rosnąć blok państw 

niezaangażowanych (Iran, Izrael, Indie, Pakistan, Egipt, Arabia Saudyjska, Brazylia, 

Chile, Argentyna), z których każde stało się lokalną potęgą. Po okresie stagnacji z lat 60. 

XX w. na skutek nacjonalistycznych działań gen. De Gaulle’a wznowiono integrację 

europejską. Europejska Wspólnota Gospodarcza powiększyła się z sześciu do dziewięciu 

państw członkowskich: do wspólnoty przystąpiły Irlandia, Dania, Anglia. W 1974 roku 

utworzono najwyższy organ polityczny EWG: Radę Europy, składającą się z 

przywódców poszczególnych państw bądź rządów. Paweł VI ze swej strony, podobnie 

jak i jego poprzednicy, potwierdził szczególną uwagę Stolicy Apostolskiej skierowaną na 

wzmocnienie integracji europejskiej, nieustannie wyrażając pochwały dla nowej 

europejskiej instytucji choć papież podkreślał, iż wolałaby, aby EWG była silniejsza 

przynajmniej z politycznego punktu widzenia. W tym zakresie na uwagę zasługuje jego 

encyklika „Populorum progressio” oraz list apostolski „Octogesima adveniens”, w 

których Ojciec Święty potępił podział świata na „biednych i bogatych”, a także 

krytykował państwa „rozwinięte” za przyczynianie się i pogłębianie nierówności 

gospodarczych, nawoływał do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, a 

także piętnował wojnę w każdej jej postaci.  

Jan Paweł II przejął dziedzictwo swych poprzedników. Jednak stojąc na czele 

Kościoła w ostatnim okresie zimnej wojny, potem w latach przemian prowadzących do 

nowego porządku na świecie (1990-2001), wprowadził go w nową erę, naznaczoną 

wojnami (np. wojna o Falklandy z 1982 roku), czy terroryzmem o 

fundamentalistycznych korzeniach (np. wojna nad Zatoką Perską w latach 1990-1991, 

wojna w Afganistanie po zamachach z 11 września 2001 roku, kryzys w Palestynie na 

 
247P. Rabczyński, Jan XXIII. Papież odnowy Kościoła, Studia Ełckie 22(2020) nr 4, s. 

445.  
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wiosnę 2002 roku oraz kryzys w Iraku z lat 2002-2003). Wraz z pontyfikatem 

Jana Pawła II jednoczesne przemiany następowały w EWG: dążono do definitywnego 

stworzenia wspólnego rynku, negocjowano traktat z Maastricht dotyczącego stworzenia 

gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej, debatowano nad koniecznością przyjęcia w 

struktury UE nowych państw z Europy Środkowej i Wschodniej, opracowano projekt 

Konstytucji UE dążąc do coraz większej jedności państw europejskich. Na tym tle od 

samego początku pontyfikatu Jan Paweł II sformułował swoją wizję nowej Europy w 

zupełnie inny sposób niż jego poprzednicy, i to dalej w zmieniających się warunkach 

politycznych, gospodarczych i społecznych. Do swojej wizji Europy włączył szereg 

ważnych elementów europejskiej kultury materialnej i duchowej, historycznego 

dziedzictwa Europy, jednocześnie wskazując, że prymat wartości chrześcijańskich jako 

budulca nie oznacza, że należy lekceważyć odrębny charakter i różnorodność innych 

nurtów kształtujących dziedzictwo europejskie. Tym samym Ojciec Święty jako 

pierwszy wzbogacił europejską debatę o elementy etyczne i religijne nawiązując do 

dwóch wielkich tradycji duchowych, które ją współtworzyły, czyli chrześcijaństwa 

zachodniego (z ośrodkiem w Rzymie) i chrześcijaństwa wschodniego (z ośrodkiem w 

Konstantynopolu). Najpełniej Ojciec Święty wyjaśniał to w adhortacji „Ecclesia in 

Europa”248 z 2003 roku, w której wskazywał na wartości jakie winny się znaleźć u 

fundamentów nowej konstrukcji europejskiej jak m.in. godność osoby, wolność myśli, 

słowa i wyznawania swych przekonań i religii rozumianej w wymiarze indywidualnym, 

zbiorowym i instytucjonalnym. W tym samym dokumencie Jan Paweł II upominał się o 

umieszczenie w przyszłym traktacie konstytucyjnym odniesienia do „europejskiej 

spuścizny religijnej”249. To podkreślenie roli korzeni duchowych jako fundamentu 

tożsamości i godności człowieka było chyba najbardziej wyróżniającym się elementem 

pontyfikatu Jana Pawła II, który uważał, iż pełne zjednoczenie Europy jest możliwe, ale 

 
248Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” z dnia 28 

czerwca 2003 r., 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html (dostęp: 
28.03.2020) 

249Tamże: „W świetle tego, co zostało powyżej powiedziane, pragnę jeszcze raz 
zaapelować do twórców przyszłego traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, aby znalazło się 
w nim odniesienie do europejskiej spuścizny religijnej, a w szczególności chrześcijańskiej. 
Pragnę przede wszystkim, aby przy pełnym poszanowaniu świeckiego charakteru instytucji 
zostały uznane trzy komplementarne zasady: prawo Kościołów i Wspólnot religijnych do 
swobodnego organizowania się, zgodnie ze swymi statutami i własnymi przekonaniami; 
poszanowanie specyficznej tożsamości wyznań religijnych i prowadzenie strukturalnego dialogu 
między Unią Europejską a tymi wyznaniami; poszanowanie statusu prawnego, jaki Kościoły i 
instytucje religijne już posiadają na mocy prawodawstwa państw członkowskich Unii”. 
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tylko w wyniku rzeczywistego, a nie tylko werbalnego zjednoczenia 

domagając się tym samym praw dla wszystkich narodów Europy. 

Podobnie Benedykt XVI, który w swym nauczaniu przypominał nie tylko o roli 

chrześcijaństwa w historii Europy, ale podkreślał, że tak samo dziś wkład 

chrześcijaństwa może być olbrzymi. Jednocześnie krytycznie odnosił się do aktualnej 

kondycji cywilizacji Zachodu, w szczególności dysproporcji ekonomicznych, dewastacji 

środowiska, ruchów migracyjnych a także negacji chrześcijańskiego dziedzictwa 

kulturowego Europy, które coraz bardziej uwidoczniało się w prawodawstwie UE. 

Ponadto w ocenie papieża przejawia się to w sposobie rozumienia prawa do wolności 

religijnej, prawa do wolności wyrażania opinii czy prawa do życia, które ulegają coraz 

większej i opacznie rozumianej z punktu widzenia chrześcijańskich wartości - 

liberalizacji250. Mając na uwadze powyższe, w swojej encyklice „Caritas in veritate” 

Ojciec Święty określił zasady działania władzy politycznej funkcjonującej na poziomie 

międzynarodowym, której powinna m.in. przestrzegać zasady pomocniczości i 

zaprowadzić porządek społeczny zgodny z porządkiem moralnym.  

Papież Franciszek wpisuje się w treść nauczania swych poprzedników i 

nawiązując do Ducha Soboru, ją wzbogaca. Opis i analizę współczesności znajdujemy w 

poszczególnych dokumentach Ojca Świętego. W swych wypowiedziach papież 

Franciszek przyjął krytyczną postawę wobec współczesnych laicyzacyjnych tendencji 

zachodzących na poziomie UE, wielokrotnie podkreślając, że w Europie zawsze istniała 

„owartość duchowa”, natomiast coraz częściej dostrzega się niechęć do wartości 

chrześcijańskich na szczeblach instytucji europejskich i wprowadzania idei sprzecznych 

z wartościami głoszonymi przez Kościół katolicki. Zdaniem papieża chrześcijaństwo od 

czasów Chrystusa wypracowało przekonanie o równości wszystkich ludzi, tymczasem 

współczesna i niewierząca Europa ruguje aksjologię Kościoła katolickiego ze wszelkich 

sfer życia publicznego. W tak zlaicyzowanej Europie trudno dostrzec dawną ideę dążeń 

integracyjnych, tym bardziej że to nie polityka czy gospodarka łączy narody, ale kultura i 

wartości duchowe. W swoich encyklikach społecznych Franciszek piętnuje główne 

bolączki współczesnej Europy i świata jak kryzys gospodarczy, zanieczyszczenie 

środowiska, problemy społeczne, w tym bezrobocie, głód czy ubóstwo. W swej pierwszej 

encyklice społecznej - „Laudato Si’” papież opowiada się również za polityką 

zrównoważonego rozwoju, nawołuje do wsparcia przejścia do gospodarki 

niskoemisyjnej. Podkreśla potrzebę integralnego rozwoju człowieka, przede wszystkim 

 
250E. Kozerska, T. Scheffler, Ocena współczesnej kultury Zachodu w nauczaniu 

Benedykta XVI (Josepha Ratzingera), Politeja 39(2019) nr 9, s. 319.  
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harmonii między rozwojem ekonomicznym i kulturowym. 

Elementem tego ostatniego jest protekcja zasobów, w tym zasobów naturalnych. W 

podobnie krytyczny sposób Franciszek wypowiedział się w encyklice „Fratelli tutti”. 

Ojciec Święty skoncentrował się na człowieku, jego cierpieniu, nędzy i bezsilności 

oskarżając o to będące na uprzywilejowanej pozycji bogate państwa Północy. Tym 

samym autor encykliki skupia się na zjawiskach, w których uczestniczą współczesne 

społeczeństwa i z których korzyści czerpią wybrani. Papieski opis współczesnego 

kryzysu jest zgodny z analizami socjologicznymi: doświadczenie samotności i 

niepewności w relacjach społecznych, dominacja ekonomicznego wymiaru globalizacji i 

przemiany komunikacji społecznej – to cechy obecnego systemu, których 

dysfunkcjonalność ujawniła pandemia COVID-19251. Ponadto Franciszek napiętnował 

odradzanie się agresywnych nacjonalizmów, jątrzenie i podsycanie podziałów. Dużo 

uwagi papież poświęca problemowi migracji. Franciszek napisał, że z jednej strony 

należy zrobić wszystko, by ludzie mogli z godnością żyć we własnych krajach. Z drugiej 

jednak należy szanować prawo migrantów do poszukiwania lepszego życia gdzie indziej.  

Przenikanie duchem wiary struktur europejskich nie było dziełem sił 

anonimowych. Oprócz Namiestników Stolicy Piotrowej istotne znaczenie w procesie 

integracji miały osoby świeckie. Z analiz podjętych w tym rozdziale wynika, że byli to 

ludzie, wielcy duchem, zwani dziś patronami Europy czy też „Ojcami Europy”, do 

których zalicza się m.in. Roberta Schumana, Jeana Monneta, Altiero Spinelliego, Alcida 

de Gasperiego, Winstona Churchilla, Konrada Adenauera i Paula Henri Spaaka. To 

postacie historyczne, które znalazły się w określonym czasie i miejscu, które wpłynęły 

swoimi koncepcjami i czynami na ukształtowanie nowego porządku w Europie. U 

podstaw tego porządku leżała nie chęć dominacji i narzucenie woli, lecz co ważne, 

uznanie prawa do różnic i na tej podstawie określenie praw do stabilnego rozwoju. Po 

doświadczeniach dwóch wojen światowych w XX w. zaproponowali oni różne modele 

współczesnej Europy, które w mniejszym lub większym stopniu pozostawały w harmonii 

z postulatami Biskupów Rzymu. Mimo rozbieżności czy ma to być federacja, czy 

konfederacja ich idee zjednoczeniowe opierały się na uznaniu wartości duchowych jako 

wspólnego elementu mającego w przyszłości uchronić Stary Kontynent przed wojną. 

Robert Schuman, Konrad Adenauer jak i Alcide de Gasperi byli ludźmi wierzącymi, dla 

których celem nadrzędnym było stworzenie Europy opartej na uniwersalnych 

wartościach etycznych. Doceniali to także politycy pozornie neutralni światopoglądowo 

 
251F. Kampka, Braterstwo i przyjaźń społeczna wymiarem ekumenicznej kultury 

spotkania, Studia Oecumenica 20(2020), s. 17.  
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jak m.in. Jean Monnet, Altiero Spinelli, Winston Churchill, czy Pauli Henri 

Spaak, gdyż ich motywacją była potrzeba znalezienia zrozumienia między narodami 

Europy, które to dopiero zakończyły II wojnę światową. Tym samym analizując idee 

zjednoczeniowe wspominanych w tym rozdziale „mężów stanu” dostrzegalne jest, że u 

podstaw integracji legły wzorce uznawane od dawna przez tradycję europejską za 

wartości najwyższe. Mimo, iż prekursorzy powołania wspólnoty europejskiej wywodzili 

się z różnych środowisk politycznych (chrześcijańska demokracja, liberałowie, 

socjaldemokracja) to łączyło ich jedno: świadomość aksjologicznego wymiaru 

budowanej przez nich jedności europejskiej252. I choć niektórzy z nich wprost nie 

nawiązywali w swych wystąpieniach do konkretnego światopoglądu religijnego to 

postulując jedność Europy, zdawali sobie sprawę, że sama idea stanowi program 

odtworzenia, choć w wersji zlaicyzowanej, jedności chrześcijaństwa w wersji łacińskiej 

istniejącego do czasów Oświecenia253. To dzięki tej pozornej neutralności 

światopoglądowej idea jedności w powojennej Europie była możliwa do zaakceptowania 

przez obywateli poszczególnych państw254.  

Konkludując, oceniając wpływ chrześcijaństwa na integrację europejską należy 

zauważyć, iż ukształtowało wartości bliskie protagonistom Unii Europejskiej, w ich 

centrum stawiając człowieka jako istotę wolną, której przypisana jest niezbywalna 

godność. Trudno bowiem zaprzeczyć, iż to chrześcijańska etyka stała się fundamentem, 

w oparciu o który w Europie narodziły się prawa człowieka, demokracja, idee wolności, 

dobra wspólnego, indywidualizm czy antropocentryzm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
252K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992, s. 223. 
253Tamże, s. 226. 
254T. Lenkiewicz, Idee integracji i dezintegracji Europy w perspektywie historycznej, 

Gdańskie Studia Międzynarodowe 15(2017) nr 1-2,  s. 76.  
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Rozdział II 

Formy relacji państwo – Kościół w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej 

Wprowadzenie 

Celem tej części dysertacji są rozważania nad tezą, że istniejący w państwach 

Unii pluralizm modeli relacji państwo – Kościół miał istotne znaczenie na pomijanie 

wątku religijnego przez ustawodawstwo unijne. Model przyjętego przez państwo 

stosunku do religii i Kościołów warunkuje bowiem decyzje polityczne, stosunki 

gospodarcze a także społeczne. Ponadto wpływa na relacje praw indywidualnych 

wynikających z wolności myśli, sumienia i religii z konkurencyjnymi prawami 

przysługującymi innym podmiotom indywidualnym bądź kolektywnym w tym 

Kościołom i związkom wyznaniowym oraz na rozwiązywanie powstałych na tym tle 

sporów.  

W związku z powyższym w rozdziale tym w pierwszej kolejności zostaną 

omówione różne koncepcje modeli relacji państwo – Kościół w ujęciu przedstawicieli 

doktryny. Następnie zostanie podjęty wątek formy interakcji obu instytucji na 

przykładzie wybranych państw członkowskich.  

1. Modele relacji państwo – kościół w ujęciu doktrynalnym 

W historii stosunków międzynarodowych jak i wewnątrzpaństwowych między 

Kościołem i państwem występowały różne formy wzajemnego powiązania tych 

społeczności. W ciągu wieków powstały też różne teorie wyjaśniające relacje Kościół – 

państwo. Różnice między poszczególnymi badaczami wynikają z przyjętej terminologii, 

szczegółowości opisu a także z osobistych preferencji ideologicznych. Zasadniczo dają 

się jednak sprowadzić do konkluzji, że wszelkie relacje państwa i Kościoła oparte są na 

zasadzie wzajemnej zależności jednej instytucji od drugiej lub na współpracy i umowach 

regulujących ich stosunki255.  

Jeden z kluczowych przedstawicieli politologii religii - Piotr Mazurkiewicz 

omawia relacje Kościół – państwo według zasady rozdziału oraz zasady autonomii 

 
255S. Bylina, Polityka Kościół-Państwo w regionie bialskim w okresie międzywojennym, 

w: Moralność a polityka, red. E. Jarmoch, Siedlce 2009, s. 183.  
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i współpracy. W swojej publikacji „Kościół i demokracja” nie posługuje 

się terminem „model” a pojęciem „relacji”. Niemniej jednak wyróżnione przez niego 

typy współzależności (relacji) oparte zostały na zasadzie separacji: amerykańskiej, 

francuskiej, niemieckiej oraz sowieckiej. Tym samym pokrywają się z treścią trzech 

klasycznych modeli tj. państwa wyznaniowego, radykalnego rozdziału Kościoła od 

państwa oraz modelu autonomii i współpracy256. Omawiając koncepcję Mazurkiewicza 

niektórzy naukowcy zwracają uwagę, iż model państwa wyznaniowego został 

potraktowany jako typ jednostronnej regulacji państwa, model radykalnego rozdziału 

stanowi jedną z odmian (wersja francuska) relacji opartych na zasadzie rozdziału, a 

model autonomii i współpracy mieści się wśród dwóch typów regulacji i dwóch odmian 

opartych na zasadzie rozdziału (wersja amerykańska i niemiecka)257. 

Szczegółową analizę modeli relacji między państwem a kościołem przedstawił 

Paweł Borecki258. Autor ten omawia m.in. systematykę Henryka Misztala259, który 

wyodrębnił: system zwierzchnictwa państwa nad Kościołem, teokrację, system rozdziału 

państwa od Kościoła oraz system konkordatowy260. Następnie nawiązując do publikacji 

Andrzeja Zwolińskiego261, Borecki wskazuje, że wskazany badacz wymienił cztery 

możliwe rozwiązania problemu relacji państwa i Kościoła w postaci podporządkowania 

państwa Kościołowi (teokracja), podporządkowania Kościoła państwu; rozdziału 

prawnego Kościoła od państwa oraz współpracy Kościoła z państwem w oparciu o 

zwyczaj lub konkordat262. W dalszej części swojej obszernej analizy omawiany 

naukowiec odnosi się do systematyki relacji omawianych podmiotów autorstwa Janiny 

Zakrzewskiej i Mariana Sobolewskiego263, którzy wyróżnili dwa typy stosunków: system 

powiązania państwa i Kościołów oraz system oddzielenia (rozdziału) Kościoła od 

 
256P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Warszawa 2001, s. 202-209.  
257H. Kaczmarek, Czechy-kościół i państwo, Kraków 2016, s. 27.  
258P. Borecki, Modele relacji między państwem a kościołem i ich wyraz we współczesnym 

konstytucjonalizmie, Mazowieckie Studia Humanistyczne 11(2005) nr 1-2, s. 159-160. Autor w 
swojej analizie oparł się na następujących publikacjach: F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. 
Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Kraków 1932, s. 95-99; J. Prekier, Systemy określające 
stosunek Kościoła do państwa, w: Prawo kościelne - skrypt, W. Rodowicz, Wilno 1934, s. 147-
158; A. Wiśniewski, Stosunek państwa do Kościoła w Z.S.R.R, Wilno 1938, s. 1-7; J. Sawicki, 
Historia stosunku Kościoła do państwa, Warszawa 1947, s. 208-214; E. Bobke, Prawo kościelne, 
część pierwsza, Poznań-Warszawa 1921, s. 322-334. 

259H. Misztal, Systemy relacji państwo-kościół, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. 
Stanisz, Lublin 2000, s. 38-51. 

260P. Borecki, Modele relacji , …, s. 161-162.  
261A. Zwoliński, Państwo a Kościół, Życie i Myśl (1995) nr 1, s. 16. 
262P. Borecki, Modele relacji, …, s. 162.  
263J. Zakrzewska M. Sobolewski, Wolność sumienia i wyznania, Warszawa 1963, s. 124-

126. 
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państwa264, aby ostatecznie nawiązać do uznawanej przez Boreckiego za 

wzorcowej pracy Michała Pietrzaka265. Otóż ostatni ze wskazanych badaczy opierając się 

na kryterium funkcji religii i roli związków wyznaniowych w życiu publicznym, 

wyodrębnił bowiem w świecie współczesnym dwa przeciwstawne modele stosunków 

między państwem a związkami wyznaniowymi, w postaci systemu powiązania państwa i 

związków wyznaniowych oraz systemu rozdziału związków wyznaniowych i państwa266. 

Jednocześnie, konstatuje z akceptacją Borecki, Pietrzak odrzuca system koordynacji jako 

nacechowany anachronizmem i partykularyzmem, wskazując ponadto, iż podstawową 

przesłanką do jego wyodrębnienia była forma regulacji sytuacji prawnej Kościoła, nie 

zaś cechy stosunku między nim a państwem, które nie odbiegały w gruncie rzeczy od 

tych, jakie wykształcił system zwierzchnictwa267. 

W swych dalszych rozważaniach Borecki krytycznie odniósł się do klasyfikacji 

zaproponowanej przez Józefa Krukowskiego268 wyróżniającego trzy typy systemu 

rozdziału w postaci amerykańskiej separacji czystej; separacji wrogiej w wersji 

francuskiej i sowieckiej oraz separacji skoordynowanej. W ocenie Boreckiego 

zaproponowana klasyfikacja opiera się na subiektywnych odczuciach jej autora a nie na 

rzetelności i bezstronności wymaganej w analizie naukowej269. 

Odmienną systematykę modeli relacji we wzajemnych stosunkach między 

Kościołem a państwem wskazała Agnieszka Romanko, stwierdzając, że współcześnie 

można wyróżnić dwa główne podziały: pierwszy z nich to państwo wyznaniowe, które 

zakłada istnienie jednej religii oficjalnej (w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej). Drugi 

system stanowi zaś państwo świeckie charakteryzujące się rozdziałem Kościoła od 

państwa i państwa od Kościoła270. W bardziej rozbudowanej formie powyższy podział 

omawia Piotr Burgoński271. Badacz opierając się na kryterium jedności/oddzielenia 

wyodrębnił modele: monizmu oraz dualistyczne. Następnie, mając na uwadze kryterium 

 
264P. Borecki, Modele relacji, …, s. 163. 
265M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 11; M. Pietrzak, Historia 

kształtowania się rozdziału kościoła i państwa, Czasopismo Prawno-Historyczne, 28(1976) z. 1, 
s. 97-116. 

266P. Borecki, Modele relacji, …, s. 163-164.  
267Tamże, s. 164-165.  
268J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 27-

31. 
269P. Borecki, Modele relacji, …, s. 165.  
270A. Romanko, System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, 

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego 15(2018) nr 1, s. 127.  

271P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką w: Religia i polityka. Zarys 
problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014, s. 217.  
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powiązania/rozdzielenia tych dwóch sfer, omawiany autor wyodrębnia 

państwo wyznaniowe i państwo świeckie. Jako trzecią grupę wyodrębnioną na podstawie 

kryterium charakteru/stopnia tego powiązania/rozdzielenia, Burgoński wymienia różne 

odmiany państwa wyznaniowego i świeckiego272.  

Równie interesujący podział proponuje Krzysztof Orzeszyna, który wysuwa tezę, 

że w naukach politycznoprawnych istnieją dwa przeciwstawne modele państw. Pierwszy 

z nich to państwa wyznaniowe, które są historycznie wcześniejsze od - stanowiących 

drugi model relacji - państw świeckich. Jednocześnie zauważa, że te ostatnie dzielą się na 

państwa z podziałem i wyraźnym uznaniem pozycji prawnej Kościołów z racji 

historycznych oraz na państwa z przyjaznym rozdziałem między państwem a Kościołami 

bez wyraźnego uznania pozycji prawnej jednego z nich273. Jeszcze inną systematykę 

opracował Sławomir Sowiński wspominając w pierwszej kolejności o modelu separacji 

ostrej między państwem a Kościołem. Następnie Sowiński wymienia model autonomii i 

współpracy państwa z Kościołem, który może przyjąć dwie wersje: pierwsza to Kościół 

popierany (endroset church) a druga to uznane społeczności wyznaniowych (recognized 

community). Trzeci model stanowi Kościół państwowy (Kościół narodowy)274. 

Analizując współczesne modele interakcji państwo – Kościół Dorota Maj w 

oparciu o klasyfikację wspominanego już Sowińskiego275, Orzeszyny276 oraz Pawła 

Łyżwy277 konstatuje, że można obecnie wyróżnić ich dwa typy: system powiązania oraz 

rozdziału. Pierwszy z nich odpowiada koncepcji religii, Kościoła państwowego lub 

państwa wyznaniowego w formie zmodernizowanej. Drugi model może przybrać dwie 

formy – separacji przyjaznej lub separacji ostrej278. Podobnego zdania jest Mirosław 

Sitarz279, który w oparciu o rozważania Remigiusza Sobańskiego280, stwierdza, że w 

 
272Tamże. 
273K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucji państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007, s. 62. 
274S. Sowiński, Modele stosunków państwo-Kościół w Unii Europejskiej, Studia 

Europejskie 12(2008) nr 3, s. 42.  
275Tamże, s. 39-52. 
276K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 62. 
277P. Łyżwa, Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza rozdziału państwa od Kościoła -

zarys problemu, Wrocławskie Studia Politologiczne 14(2013), s. 67-84. 
278D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 218-

221. 
279M. Sitarz, Zadania Kościoła i Państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, 

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego 15(2018) nr 1, s. 150-152. Omawiany autor w swojej analizie oparł się na 
publikacjach swojego autorstwa: Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo, w: 
Aktualni problemi krajoznawczoj nauki. Materiali IV Miżnarodnoj naukowo-praktticznoj 
internet-konferencii (m. Łuck, 15-16 listopada 2016 r.), red. W. Łażnik, Łuck 2016, s. 208-214; 
Zadania Kościoła względem Narodu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego, Roczniki Nauk 
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ewolucji systemów relacji między Kościołem i państwem można 

wyróżnić ich dwa zasadnicze typy: pierwszy z nich to system powiązania a drugi - 

wyróżniony przez Sobańskiego, to system rozdziału Kościoła od państwa281. Natomiast 

Gerhard Robbers wskazuje na istnienie w krajach Unii Europejskiej trzech typów relacji 

państwo – Kościół w postaci: „Kościół państwowy lub przeważająca religia”, „całkowity 

rozdział państwa od Kościoła” oraz „zasadniczy rozdział państwa od Kościoła z 

jednoczesnym uznaniem wielości zadań, przy których wykonywaniu państwo i Kościół 

są ze sobą związane”282.  

2. Modele relacji państwo – kościół w wybranych państwach UE 

Mając na uwadze powyższe rozważania z uwagi na stosunek religii i polityki 

współcześnie wyodrębnia się w Europe dwa modele interakcji między nimi283, tj. 

 

Prawnych 12(2002), z. 2, s. 21-36; S. Wyszyński, Co Kościół daje Narodowi na nowe wiary 
tysiąclecie. Słowa Prymasa Polski podczas głównej uroczystości milenijnej diecezji podlaskiej, 
Siedlce, katedra, 18 września Roku Milenijnego 1966 w: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas 
Polski. Dzieła zebrane. Tom XVIII wrzesień-grudzień 1966, red. I. Czarcińska, B. Mackiewicz, 
A. Rastawicka, Warszawa-Częstochowa 2016, s. 97-105. 

280R. Sobański, Problem stosunku Kościół-państwo w teorii i w praktyce, Prawo 
Kanoniczne 35(1992), nr 3-4, s. 12.  

281M. Sitarz, Zadania Kościoła i Państwa…, s. 150-152; S. Wyszyński, Co Kościół daje 
Narodowi…, s. 97-105. 

282G. Robbers, Państwo i Kościół w Unii Europejskiej, Wrocław 2007, s. 428. 
283W dysertacji nie zostanie omówiony model separacji wrogiej z uwagi na jego 

archaiczny charakter oraz szczegółową charakterystykę w dostępnej na polskim rynku 
wydawniczym literaturze. W tym zakresie na uwagę zasługują następujące opracowania i zawarta 
w nich literatura: A. Lityński, Rewolucji rosyjskiej rok pierwszy. Wybrane zagadnienia prawa 
karnego, w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. 
Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 478; G. Szubtarski, Antykościelne 
ustawodawstwo w ZSRR za rządów Włodzimierza Lenina (1917-1923), Kościół i Państwo 
2(2013) nr 2, s. 68; J. Matwiejuk, Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków w Federacji 
Rosyjskiej, Białystok 2016, s. 77; J. Kowalski, Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i 
europejska tradycja konstytucyjna, Warszawa-Poznań 2009, s. 252; J. Szymański, Historia 
laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła katolickiego na Wschodzie, 
Sympozjum 9(2005) nr 1, s. 10; A. Patek, Z uwag nad położeniem Kościoła katolickiego w ZSRR 
w okresie międzywojennym, Dzieje Najnowsze 27(1995), s. 4-5; A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 
1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki 
kurs, Warszawa 2017, s. 61; K. Laskowska, Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i 
prawa karnego, Białystok 2016, s. 50; Ot CzK do FSB. Sbornik dokumientow i matieriałow po 
istorii organow gosudarstwiennoj biezopasnosti twierskogo kraja 1918-1998, Twer 1998 
(wkładka); G.P. Cwietkow, Sowieckie ustawodawstwo i organy represji w latach 20-30. XX 
wieku, Zesłaniec 33(2008), s. 72; A. Lityński, Od śmierci Lenina do śmierci Stalina: o 
radzieckim ustawodawstwie karnym 1924-1953, Z Dziejów Prawa 3(2010), s. 66; H. Głębocki, P. 
Naleźniak, A. Zechenter, „Operacja Polska” NKWD 1937-1938. Losy Polaków w Rosji 
bolszewickiej i w ZSRR do 1939 roku, Kraków-Warszawa 2017, s. 11; J. Krukowski, Polskie 
prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 32-33; K. Rogala, Kształtowanie się relacji między 
państwem a Kościołem. Aspekt historyczno-prawny, …, s. 78; P. Borecki, Znamiona państwa 
wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu, Studia z Prawa 
Wyznaniowego 20(2017), s. 226. Ponadto warto zapoznać się z aktami prawnymi z tamtego 
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państwo wyznaniowe, w którym religia i polityka są ze sobą instytucjonalnie 

powiązane (np. Anglia, Dania, Grecja) oraz państwo świeckie, w którym instytucje 

państwowe są oddzielone od religii284. W ramach drugiej kategorii można ponadto 

wyróżnić model relacji państwo – Kościół w wersji separacji radykalnej (np. Francja, 

Holandia) oraz model separacji otwartej (np. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska), w 

którym to na państwie spoczywają pewne obowiązki wobec podmiotów wyznaniowych. 

Opierając się na tej systematyce wątek ten zostanie rozwinięty w dalszej części 

dysertacji.  

2.1. Model państwa wyznaniowego we współczesnej Europie 

W państwie wyznaniowym występuje powiązanie religii i polityki. Józef 

Krukowski wyróżnia w tym zakresie państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej 

(zamkniętej), oraz w wersji zmodernizowanej (otwartej). Istotną różnicą między nimi jest 

to, że w wersji otwartej państwo nie zajmuje stanowiska w sprawie prawdziwości 

doktryny teologicznej z racji na zapewnienie wolności religijnej na zasadzie równości dla 

wyznawców wszystkich religii285. Przyjmuje się, że obecnie w Europie nie ma państwa 

wyznaniowego w wersji tradycyjnej, czyli zamkniętej, choć za czasów gen. Franco, 

takim państwem była Hiszpania, która rozdziału Kościoła od państwa dokonała w 1978 

 

okresu, w tym m.in.: Deklaracja praw ludu pracującego i wyzyskiwanego z 25 (12) stycznia 1918 
roku [Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа  25 (12) января 1918 г.], 
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5320/ (dostęp: 09.02.2020); Dekret 
Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego „O socjalizacji ziemi” z 9 lutego 1918 
roku (декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета "О социализации 
земли" 9 февраля 1918 г.), http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5328/ (dostęp: 
09.02.2020); Konstytucja (podstawowe prawo) Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Radzieckiej z 10 lipca 1918 roku (Конституция (Основной Закон) Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики 10 июля 1918 г.), 
http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1918/chapter/1a021ee51cf500830e99510141278135/ (dostęp: 09.02.2020); Dekret Rady 
Komisarzy Ludowych „W sprawie oddzielenia kościoła od państwa i szkoły od kościoła” z 2 
lutego (20 stycznia) 1918 roku [декрет Совета Народных Комиссаров "Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви", 2 февраля (20 января) 1918 
г.], http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (dostęp: 09.02.2020); Kodeks karny 
Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej z 1 czerwca 1922 roku 
(Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, 
1 июня 1922 г.),  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=42602#011625767711691
17 (dostęp: 09.02.2020); Dekret Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego w 
sprawie wprowadzenia kodeksu karnego RSFSR z 22 listopada 1926 roku [Постановление 
ВЦИК о введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР (от 22 ноября 1926 г.)], 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=45499#086170074738764
79 (dostęp: 09.02.2020) 

284P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką …, s. 218.  
285J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe…, s. 25-26. 
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roku zamieszczając w art. 16 ust. 3 konstytucji zasadę, że żadne wyznanie 

nie ma charakteru państwowego286.  

W 1976 roku zasadę oddzielenia związków wyznaniowych od państwa 

wprowadziła na mocy art. 41 ust. 4 konstytucji Portugalia, zgodnie z którym „Kościoły i 

inne wspólnoty religijne są rozdzielone od państwa i są wolne w swojej organizacji oraz 

wykonywaniu swoich funkcji i sprawowaniu kultu”287. W 1984 roku państwem 

wyznaniowym przestały być Włochy w wyniku uchylenia zasady zawartej w 

„Konkordacie Laterańskim”, że katolicyzm jest jedyną religią państwa288. Podobnie 

status kościoła państwowego stracił Kościół Ewangelicko-Luterański w Szwecji na mocy 

ustawy „Lag om Svenska kyrkan” 289, która weszła w życie 1 stycznia 2000 roku290.  

W dalszej części dysertacji szczegółowo zostanie omówiony model państwa 

wyznaniowego na przykładzie Anglii, Grecji oraz Danii291.  

2.1.1. Model państwa wyznaniowego na przykładzie Anglii292 

Podejmując się omówienia kwestii wyznaniowych w Albionie Michał Rynkowski 

w pierwszej kolejności pochyla się nad wyjaśnieniem kwestii terminologicznych. W 

przypadku analizy relacji państwo – Kościół w Wielkiej Brytanii, konstatuje Rynkowski, 

należy się bowiem posługiwać terminem „Kościół Anglii” a nie „Kościół Anglikański”, 

gdyż ten ostatni stanowi związek ponad 30 kościołów, z których najstarszym jest Kościół 

Anglii (Church of England). Powyższa uwaga nie ma charakteru tylko kosmetycznego, 

gdyż wskazane rozróżnienie przekłada się na status prawny kościoła, któremu nigdy nie 

nadano osobowości prawnej. Innymi słowy nie ma żadnego aktu prawnego, który by ten 

 
286M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami 

wyznaniowymi, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 6(2008) nr 1, s. 97. 
287Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r., s. 612, 

http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.pdf (dostęp: 
19.11.2021) 

288P. Borecki, Znamiona państwa wyznaniowego…, s. 225. 
289Lag om Svenska kyrkan (1998:1591), https://lagen.nu/1998:1591 (dostęp: 19.11.2021) 
290Tamże.  
291P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, …, s. 221.  
292Szczegółowo relacje państwa z kościołem omawiają: T. Zieliński, Anglikanizm, w: 

Religia. Encyklopedia PWN, t. 1, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001, s. 231-232; M. 
Rynkowski, Prawo Kościoła Anglii jako część systemu prawa Anglii, Studia z Prawa 
Wyznaniowego 18(2015), s. 201-202; T. Zieliński, Pozycja prawa Kościoła Szkocji, Czasopismo 
Prawno-Historyczne 62(2010) z. 1, s. 97; T. Zieliński, Miejsce religii w porządku konstytucyjnym 
Wielkiej Brytanii, Rocznik Teologiczny 51(2009) z. 1-2, s. 63; W. Życiński, Artykuły 
Anglikańskie, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 6(1984) z. 2, s. 75-87; W. Życiński, 39 
Artykułów wiary Kościoła Anglikańskiego, w: Wyznania wiary. Protestatyzm, Z. Pasek, Kraków 
1999, s. 164-176; I. Kilanowski, Status prawny Church of England, Warszawa 2021. 
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kościół powołał do życia choć bez wątpienia jest on kościołem 

państwowym293. Po drugie, w ramach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej (oficjalna nazwa państwa) istnieją trzy systemy prawne: angielski 

(także w Walii), szkocki i północnoirlandzki. Istotnym jest, że prawo Kościoła Anglii 

(canon law and ecclesiastical law) stanowi część prawa Anglii. Odmiennie wygląda 

sytuacja w Walii, gdzie kościół (Church in Wales) został pozbawiony charakteru 

państwowego w 1919 roku tak samo jak od 1869 roku kościół w Irlandii Północnej 

(Church of Ireland)294.  

Odmienne jeszcze przedstawia się sytuacja z Kościołem Szkocji (Church of 

Scotland), który choć jest odpowiednikiem Kościoła Anglii w zakresie pozycji prawnej, 

to położenie obu instytucji nie jest identyczne. Kościoły te różnią się między sobą pod 

względem konfesyjnym i ustrojowym, lecz nadal w przypadku Kościoła Szkocji należy 

uznawać go za „established Church”. Tadeusz Zieliński wyjaśnia jednocześnie, że w 

doktrynie prawa anglosaskiego za „state Church” uznaje się Kościół, który spełnia dwa 

kryteria: pierwsze, gdy prawo uznaje religię tegoż Kościoła za religię prawdziwą (true 

religion); i po drugie, sytuacja prawna Kościoła jest bardziej korzystna niż pozostałych 

wspólnot religijnych w ramach danej jurysdykcji295.  

W przypadku Kościoła Szkocji, uprawnienia monarchy brytyjskiego są 

symboliczne, a najważniejszym wyrazem związków monarchy z Kościołem jest jego 

prerogatywa do wyznaczania swego przedstawiciela przed Zgromadzeniem Ogólnym 

Kościoła, noszącego tytuł Lorda Wysokiego Komisarza (Lord High Commissioner), 

którego funkcję może piastować wyłącznie członek Kościoła Szkocji296. Jak konstatuje 

Tadeusz Zieliński Kościół Szkocji cieszy się nieporównywalnie większą autonomią niż 

Kościół Anglii, co również dotyczy roli monarchy. Prawodawstwo stanowione w jego 

łonie przyjmowane jest bez udziału władz państwowych, w tym i bez udziału 

panującego. Panujący nie ma żadnego wpływu na obsadę stanowisk kościelnych w 

Church of Scotland297. 

Podejmując wątek Anglii, od XIX wieku wyróżnia się wewnątrz kościołów 

anglikańskich trzy grupy albo nurty duchowe: High Church (Kościół Wysoki, który 

prezentuje zbliżone do katolickiego rozumienie liturgii, moralności i dyscypliny 

 
293M. Rynkowski, Prawo Kościoła Anglii…, s. 201-202.  
294Tamże, s. 211.  
295T. Zieliński, Pozycja prawa Kościoła Szkocji…, s. 97.  
296Tamże, s. 105.  
297T. Zieliński, Miejsce religii…, s. 63. 



 72 

kościelnej)298, Low Church (Kościół Niski, który nawiązuje do purytanizmu, 

radykalnego protestantyzmu kalwińskiego, podkreśla nadrzędność Pisma Świętego w 

Kościele oraz minimalizuje rolę Kościoła instytucjonalnego i sakramentów) oraz Broad 

Church (Kościół Szeroki znany z liberalnych poglądów wraz ze swobodą oceniania 

zagadnień dogmatycznych i etycznych)299.  

Zasady doktrynalne w Kościele Anglii zostały wyrażone w pochodzących z 1563 

roku „XXXIX Artykułach religii anglikańskiej”, w myśl których władzę zwierzchnią 

sprawuje król lub królowa (Najwyższy Zwierzchnik – Supreme Governor), a władzę 

ustawodawczą - Zgromadzenie Kościelne (Church Assembly)300. I choć sytuacja 

wolności religijnej i relacji państwo – Kościół w Anglii nie została uregulowana na 

poziomie konstytucyjnym z tak prozaicznego względu jakim jest brak pisanej ustawy 

zasadniczej to na system tworzący konstytucję składają się ustawy parlamentarne, prawo 

sędziowskie (case law), konwenanse oraz traktaty wybitnych jurystów301. 

Mając powyższe na uwadze Tadeusz Zieliński stwierdza, że w brytyjskim prawie 

o religii wspomina się w trzech ujęciach. Pierwsze z nich dotyczy monarchy i warunku 

wyznawania protestantyzmu przez kandydata do tronu. Drugi aspekt dotyczy 

członkostwa w Izbie Lordów biskupów Kościoła Anglii, a trzeci dotyczy wolności słowa 

w kontekście przestępstwa bluźnierstwa, które nadal jest objęte kryminalizacją302.W 

przypadku wolności myśli i sumienia w ujęciu korporacyjnym Kościoły i inne wspólnoty 

religijne poza Kościołami urzędowymi posiadają w Anglii charakter stowarzyszeń 

prywatnych303.  

W Kościele Anglii monarcha (a w praktyce pierwszy minister, czyli premier) 

posiada prawo mianowania arcybiskupów, biskupów, sufraganów, dziekanów katedr. W 

1919 roku zostało utworzone ustawowo Zgromadzenie Kościoła Anglii, które w 1970 

roku przybrało nazwę: „Synod Generalny Kościoła Anglii”. Zbiera się on z reguły trzy 

razy w roku i składa się z trzech izb: biskupów, kleru i świeckich, z których każda 

osobno dyskutuje i głosuje nad poszczególnymi dokumentami. Na końcu Izba Biskupów 

opracowuje wersję ostateczną, którą wszystkie izby albo przyjmują, albo odrzucają. 

Synod Generalny jest najwyższym organem prawodawczym i administracyjnym 

Kościoła Anglii. Wszystkie projekty aktów prawnych wymagające zgody parlamentu w 

 
298P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008, s. 102. 
299T. Zieliński, Anglikanizm…, s. 231-232. 
300W. Życiński, Artykuły Anglikańskie…, s. 75-87; W. Życiński, 39 Artykułów wiary 

Kościoła Anglikańskiego…, s. 164-176. 
301T. Zieliński, Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii, …, s. 59.  
302Tamże, s. 61. 
303Tamże, s. 73.  
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Westminsterze muszą być mu przedstawione i przezeń 

zaakceptowane. Synod Generalny reprezentuje ponadto Kościół Anglii wobec monarchy 

i parlamentu, a jest także centralnym organem finansowym. Najwyższym Rządcą 

Kościoła Anglii, z tytułem Obrońcy Wiary zachowanym od czasów Henryka VIII w 

królewskiej tytulaturze, jest monarcha brytyjski, a duchowym zwierzchnikiem tego 

Kościoła jest arcybiskup Canterbury, noszący tytuł „Prymasa Całej Anglii”304. 

W przypadku Kościoła Anglii zasadniczą częścią majątku kościelnego zarządzają 

komisarze kościelni, reprezentowani w Izbie Gmin przez posła powołanego przez 

premiera na urząd specjalnego komisarza. Państwo generalnie nie finansuje tego 

Kościoła, ale przyznaje dotacje np. na konserwację zabytkowych obiektów 

kościelnych305. 

2.1.2. Model państwa wyznaniowego na przykładzie Grecji  

W doktrynie przyjmuje się, że podstawową zasadą w stosunkach między 

państwem i kościołem w Grecji jest „«synallelia» (oddzielność i wzajemność), czyli 

organizacyjna niezależność i funkcjonalna solidarność. Kościół pod wieloma względami 

działa jak organ państwa”306. 

Pozycję Kościoła w Grecji określa Konstytucja z 1975 roku307. Potwierdzeniem 

charakteru prawosławia jako religii oficjalnej jest już preambuła Konstytucji, która, 

stanowi Invocatio Dei308. Następnie w myśl art. 3 ust. 1 „Dominującą religią w Grecji 

jest religia Wschodnioprawosławnego Kościoła Chrystusowego. Prawosławny Kościół 

Grecji, uznający Pana Naszego Jezusa Chrystusa za głowę Kościoła, jest nierozerwalnie 

związany w swoich dogmatach z Wielkim Kościołem Konstantynopola i ze wszystkimi 

innymi kościołami chrześcijańskimi uznającymi te dogmaty, przestrzegając niezmiennie, 

podobnie jak te kościoły, świętych kanonów apostolskich i synodalnych oraz świętych 

tradycji. Kościół jest autokefaliczny i zarządzany przez Święty Synod, w skład którego 

wchodzą sprawujący aktualnie swe funkcje biskupi, oraz przez Stały Święty Synod, 

który, wywodząc się ze Świętego Synodu, jest tworzony, tak jak jest to określone w 

Karcie Statutowej Kościoła i zgodnie z postanowieniami Księgi Patriarchalnej z 29 

 
304P.A. Leszczyński, Chrześcijański charakter Anglii dawniej i dziś, Gorzów 

Wielkopolski 2018, s. 30. 
305P.A. Leszczyński, Chrześcijański charakter Anglii…, s. 37. 
306K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 78. 
307Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 roku, tłum. G. Ulicka, W. Ulicki, B. Zdaniuk, N. 

Ciesielczyk, w: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 
299. 

308M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej, Rocznik 
Teologiczny 51(2009) nr 1-2, s. 150.  
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czerwca 1850 r. oraz Aktu Synodalnego z 4 września 1928 r.”309. 

Tym samym Kościół Prawosławny złączony doktrynalnie z Ekumenicznym 

Patriarchatem Konstantynopola pełni rolę dominującą310. Poszukując wykładni terminu 

„dominujący” przedstawiciele doktryny zauważają, że wyraża się on w trzech aspektach: 

po pierwsze, wiara prawosławna jest religią oficjalną państwa; po drugie, Kościół jest 

wyposażony w osobowość prawną prawa publicznego; po trzecie, Kościół w relacjach z 

państwem cieszy się uprzywilejowaną pozycją, która jest zastrzeżona tylko dla niego 

oraz niedostępna dla innych denominacji311. Natomiast ostatni akapit art. 3 ust. 1 

wskazuje, iż władze państwowe nie mogą ingerować w sprawy wewnętrzne Kościoła. 

Dodatkowo potwierdza to art. 3 ust. 3 Konstytucji zgodnie, z którym „Tekst Pisma 

Świętego pozostaje niezmienny. Oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego na jakikolwiek 

inny język, bez uprzedniej zgody Greckiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

oraz Wielkiego Kościoła Chrystusowego w Konstantynopolu, jest zabronione”312, co 

stanowi wyraźne uznanie jurysdykcji Kościoła313. W tym zakresie ważny jest również 

art. 3 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji, ustanawiające nierozerwalność dogmatyczną i 

konstytucyjne umocowanie świętych kanonów i tradycji314. 

Konstytucja gwarantuje wolność sumienia (art. 13 ust. 1). Natomiast na mocy art. 

13 ust. 2 Konstytucji: „Zapewnia się wolność wszystkich znanych religii; praktyki 

religijne związane z ich wyznawaniem mogą odbywać się bez przeszkód i znajdują się 

pod ochroną prawa. Odbywanie praktyk religijnych nie może być zagrożeniem dla 

porządku publicznego lub dobrych obyczajów. Prozelityzm jest zabroniony”315. Warte 

podkreślenia jest, iż wolność religii dotyczy jedynie „religii znanej” pod pojęciem której 

rozumie się „każdą religię, której dogmat, nauczanie i ryty są publiczne a nie tajne”316. W 

Grecji status ten uzyskały: Kościół katolicki, Kościół Ewangelistów, Adwentyści Dnia 

Siódmego, świadkowie Jehowy i metodyści317. Ponadto religia chrześcijańska jak i 

religia „znana” podlegają ochronie prawnej przed znieważeniem na mocy art. 14 ust. 3 

 
309Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 roku…, s. 299. 
310Ch. Papastathis, Państwo i Kościół w Grecji, w: Państwo i Kościół w krajach Unii 

Europejskiej, red. G. Robbers, Wrocław 2007, s. 147-163. 
311Ch. Papastathis, Państwo i Kościół w Grecji, …, s. 149; M. Olszówka, Współczesne 

stosunki państwo-Kościół…, s. 150; K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a 
kościołami…, s. 79-80. 

312Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 roku…, s. 299. 
313K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 80. 
314M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół…, s. 154-155. 
315Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 roku…, s. 302. 
316K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 82. 
317M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół…, s. 158.  
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Konstytucji, który dopuszcza na podstawie decyzji prokuratora 

„konfiskatę gazet i innych druków”318. 

Kościół Prawosławny Grecki jest zarządzany przez Święty Synod wyposażony w 

kompetencje sądowe, administracyjne i ustawodawcze z zastrzeżeniem art. 72 ust. 1 

zgodnie z którym to „Zgromadzenie Plenarne Izby Deputowanych rozpatruje i uchwala 

(…) projekty ustaw dotyczące materii określonych w art. 3, art. 13 (…)”319.  

Jak zauważa się w literaturze przedmiotu, budżet instytucji „religii dominującej” 

jest zabezpieczany udziałami państwa, które wykonuje kontrolę finansową nad aktami 

zarządu kościelnego. Procedura wyboru arcybiskupa lub metropolitów jest 

podporządkowana ministrowi edukacji narodowej i wyznań, który zarządza ogłoszenie 

dekretu prezydenta. Wybrany wyraża swoją zgodę przed prezydentem Republiki i 

obejmuje funkcję320. Prezydent i ministrowie są zaprzysięgani przez arcybiskupa 

ateńskiego i całej Grecji (art. 33 ust. 2 oraz art. 59 ust. 1) co pozostaje koherentne z 

preambułą, jak i wspominanym art. 3 Konstytucji321. Duchowni mający status 

pracowników administracji państwowej są opłacani przez państwo, a religia jako 

obowiązkowy przedmiot jest nauczana w szkołach co jest zgodne z art. 16 ust. 2 

Konstytucji, który nakłada na państwo obowiązek rozwoju świadomości religijnej 

obywateli322.  

Na uwagę zasługuje również sytuacja prawna Góry Athos, której w Konstytucji 

poświęcono art. 105, myśl którego „w aspekcie duchowym Góra Athos podlega 

bezpośredniej jurysdykcji Patriarchatu Ekumenicznego” a zarządzanie tym 

autonomicznym obszarem powierzone jest reprezentantom świętych klasztorów, którzy 

tworzą Świętą Wspólnotę (art. 105 ust. 2)323. W rozdziale trzecim konstytucji pojawiają 

się również zasady przebywania obcokrajowców na autonomicznym terytorium 

„republiki mnichów” na obszarze Gór Athos zgodnie z którymi „osiedlanie innowierców 

i schizmatyków na tym terytorium jest zabronione”324. Obowiązuje również zakaz 

wstępu dla kobiet na terytorium Góry Athos325. 

 
318Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 roku…, s. 302. 
319Tamże, s. 321.  
320K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 86. 
321M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół…, s. 150.  
322A. Macha-Asianidou, Kryzys ekonomiczny w Grecji i jego wpływ na pozycję Kościoła, 

Racjonalista http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7921 (dostęp: 20.09.2021); M. Olszówka, 
Współczesne stosunki państwo-Kościół…, s. 161.  

323Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 roku…, s. 335-336. 
324Tamże, s. 336. 
325M. Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół…, s. 167.  
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Ponadto jak zauważają przedstawiciele doktryny Góra Athos 

stanowi terytorium Unii Europejskiej, na którym obowiązują liczne wyjątki od swobód 

traktatowych oraz unii celnej, w tym szereg zakazów i ograniczeń w swobodzie 

przepływu usług, towarów oraz osób, np. tylko Święta Wspólnota może zakładać 

drukarnie oraz zezwalać na podjęcie pracy osobom świeckim, przy czym pisanie ikon 

jest zajęciem zastrzeżonym dla mnichów; prowadzenie handlu dopuszczalne jest jedynie 

w Karyes i porcie Daphne oraz ogranicza się on wyłącznie do produktów niezbędnych na 

Półwyspie326. 

2.1.3. Model państwa wyznaniowego na przykładzie Danii 

W przypadku Danii problematyka relacji państwo – Kościół została uregulowana 

na poziomie ustawy zasadniczej. W § 4 Konstytucji z 5 czerwca 1953 roku (Danmarks 

Riges Grundlov)327 zastrzeżono, że kościołem państwowym (Folkekirke) jest wspierany 

przez państwo Ewangelicki Kościół Luterański, do którego ma obowiązek należeć 

każdorazowy król Dani (§ 6). Warto zauważyć, że obecnie monarcha musi należeć do 

wyznania ewangelickiego, nie ma jednak obowiązku bycia członkiem duńskiego kościoła 

narodowego (den danske folkekirke)328. Ponadto do króla należy zatwierdzanie obrzędów 

i ksiąg liturgicznych choć w praktyce wszystko, co dotyczy ustaw religijnych 

głosowanych przez parlament jest czynione zawsze po uzyskaniu zgody władz 

kościelnych329. 

Kwestii religii państwowej poświęcono Rozdział VII zatytułowany „Kościół”. W 

§ 66-70 określono uregulowania dotyczące powiązania państwa z kościołem, w tym 

sprawy wolności religijnej330. W myśl § 66 Konstytucji statut kościoła (forfatning) 

określa ustawa co nawiązuje do pierwszej konstytucji z 1849 roku, zgodnie z którą 

kościół miał mieć własny statut oparty na zasadach demokratycznych. Nie zostało to 

jednak nigdy zrealizowane, a państwo decyduje nawet w tak szczegółowych 

rozstrzygnięciach, jak np. korekta językowa w tekście modlitwy „Ojcze nasz” dotycząca 

zastąpienia przestarzałego czasownika vorde (stać się) współczesnym blive331. W 

sprawach finansowych w Danii z budżetu państwa finansowane jest utrzymanie 

 
326Tamże, s. 166.  
327Konstytucja Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r., tłum. M. Grzybowski, w: 

Konstytucje państw Unii Europejskiej, …, s. 215.  
328J. Jarosz, O archaizmach językowych i prawnych anachronizmach w konstytucji 

Królestwa Danii, Legilingwistyka porównawcza 2(2010) nr 3, s. 38.  
329K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 77. 
330Konstytucja Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r., ..., s. 222. 
331J. Jarosz, O archaizmach językowych, …, s. 40. 
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biskupów. W zamian kościół świadczy takie usługi jak rejestr ludności czy 

grzebanie zmarłych332. Inną formą obecności kościoła w przestrzeni społeczno – 

państwowej jest nauczanie religii. W Danii programy nauczania religii na poziomie 

szkoły podstawowej ustalają kuratoria, lecz edukacja religijna pod względem treści ma 

charakter wyznaniowy, najczęściej protestancki. Natomiast na poziomie szkół 

ponadpodstawowych programy nauczania ustala ministerstwo edukacji, a samo 

nauczanie religii przybiera wówczas charakter wielowyznaniowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem tradycji chrześcijańskich333. 

Wspólnoty religijne, inne niż Kościół Ludowy, są niezależnymi, 

autonomicznymi, prywatnymi instytucjami334. Przysługuje im na mocy Konstytucji 

wolność praktykowania, stowarzyszania (§78), zgromadzeń (§ 79), niedyskryminacji (§ 

70), ale z tekstu konstytucji nie wynika, że znajdują się one na tym samym stopniu 

równości, co kościół narodowy335. Są one bowiem zobowiązane do płacenia podatków, 

mają również prawo do subwencji państwowych, ale tylko na działalność socjalną, a nie 

kultową, jak to ma miejsce w przypadku Kościoła luterańskiego336. 

2.2. Model państwa świeckiego we współczesnej Europie 

 Współcześnie zakłada się, że w państwie świeckim istnieje system relacji z 

Kościołem oparty na oddzieleniu (separacji) sfery religijnej od polityki w wymiarze 

instytucjonalnym. W dalszej części zostanie omówiony model separacji otwartej oraz 

separacji radykalnej.  

2.2.1. Rozdział Kościoła od państwa w wersji separacji 

otwartej  

Model ten pojawił się w Niemczech po I wojnie światowej na mocy „Konstytucji 

weimarskiej” (Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919) z 1919 

roku337. Następnie został wprowadzony w krajach romańskich – jak np. Włochy czy 

 
332Tamże.  
333M. Zwierżdżyński, Modele edukacji religijnej w szkole, w: Globalny i lokalny wymiar 

religii. Polska w kontekście europejskim, red. I. Borowik, A. Górny. W. Świątkiewicz, Kraków 
2016, s. 209. (s. 203-213) 

334K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 72. 
335Tamże, s. 73. 
336Tamże, s. 72. 
337Konstytucja Rzeszy Niemieckiej („Konstytucja Rzeszy Weimarskiej”) z 11 sierpnia 

1919 roku [Die Verfassung des Deutschen Reichs („Weimarer Reichsverfassung“) vom 11. 
August 1919], https://www.jura.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/02160100/Elektronische_Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer_Reichs
verfassung_2017ge.pdf (dostęp: 08.02.2020) 
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Hiszpania oraz w nowych państwach- członkach UE – takich jak np. Polska 

czy Słowacja338.  

 
338W Słowacji kwestie relacji państwo – kościół zostały określone zarówno na poziomie 

Konstytucji (preambuła, art. 1 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-4), jak w konkordacie z 24 listopada 2000 
roku, który przewidział podpisanie umów parcjalnych w takich kwestiach jak: stosowania 
klauzuli sumienia (art. 7); szkolnictwa i nauczania religii (art. 13 ust. 9); opieki duszpasterskiej w 
siłach zbrojnych i służbach porządkowych (art. 14 ust. 4); finansowego zabezpieczenia Kościoła 
katolickiego (art. 20 ust. 1). Dotychczas zostały podpisane dwie umowy parcjalne przewidziane 
w umowie zasadniczej. Pierwsza z nich z 21 sierpnia 2002 roku dotyczy duszpasterstwa 
wiernych katolickich w siłach zbrojnych i służbach porządkowych. Druga umowa parcjalna, 
przewidziana w konkordacie, została podpisana 13 maja 2004 roku i dotyczy katolickiego 
wychowania i edukacji. Natomiast kwestię finansowania kościołów i związków wyznaniowych 
reguluje ustawa 370/2019 o finansowym wspieraniu działalności kościołów i związków 
wyznaniowych. Państwo wspiera Kościół poprzez środki z budżetu państwa oraz dotacje celowe 
a także zapewniając zwolnienia i ulgi w podatkach i opłatach. Środki z budżetu państwa 
przeznaczone są na finansowanie działalności Kościoła, sprawowanie liturgii, nabożeństw, 
działalność oświatową, kulturalną i charytatywną Kościoła, pokrycie kosztów związanych z 
wykonywaniem jego działalności jako pracodawcy oraz kosztów funkcjonowania Kościoła. 
Ponadto zgodnie z omawianą ustawą Kościół lub związek wyznaniowy otrzymane środki nie 
może przeznaczyć na udzielanie pożyczek i kredytów osobom fizycznym lub prawnym; 
działalność spółki handlowej, którą Kościół lub jego jednostka organizacyjna założył lub został 
jej wspólnikiem; utworzenie innej osoby prawnej; wspieranie działalności partii politycznych; 
odpowiedzialność za zobowiązania osób fizycznych lub prawnych; darowizny na rzecz osób 
fizycznych lub prawnych; zapłatę grzywien i innych kar finansowych. Oprócz tego, kwestie 
dotyczące statusu i działalności kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej 
reguluje ustawa 308/1991 w sprawie wolności wyznania oraz pozycji kościołów i stowarzyszeń 
religijnych z późniejszymi zmianami. Zgodnie z ustawą „każdy ma prawo swobodnie wyznawać 
swą religię lub wiarę sam lub wspólnie z innymi, prywatnie lub publicznie poprzez uczestnictwo 
w nabożeństwach, nauczanie, udział w czynnościach religijnych i zachowanie obrzędów. Każdy 
ma prawo zmienić swą religię lub wiarę lub pozostawać bez wyznania” (§1 ust. 1). Każdy 
uzyskał prawo do szerzenia religijnej wiary (§1 ust. 2), zabroniono zmuszania do wyznawania 
jakiejkolwiek religii lub zmuszania do pozostawania bez wyznania (§1 ust. 3). Kościół lub 
związek wyznaniowy zdefiniowano jako „dobrowolne zrzeszenie osób tej samej wiary religijnej 
w organizację utworzoną w oparciu o religijną wiarę na podstawie wewnętrznych przepisów 
danego Kościoła lub związku wyznaniowego” (§4 ust. 1). Wszystkie Kościoły i związki 
wyznaniowe określono jako równorzędne wobec prawa (§4 ust. 2). Państwo może z nimi 
zawierać umowy o wzajemnej współpracy (§4 ust. 5). Kościołom i związkom wyznaniowym 
zabezpiecza się prawo do prowadzenia swych spraw, w szczególności do ustanawiania swoich 
organów, powoływania duchownych, zakładania zakonów i innych instytucji niezależnych od 
organów państwa (§5 ust. 2). Swą misję mogą realizować m.in. poprzez posiadanie majątku 
ruchomego i nieruchomego, zakładanie i prowadzenie instytucji o charakterze kulturalnym, 
ośrodków pomocy społecznej, własnych szkół, kształcenia duchownych, prowadzenia nauczania 
religii, organizowania bez ograniczenia zgromadzeń, utrzymywania stosunków z Kościołami i 
związkami wyznaniowymi z zagranicy za: Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 
roku z późniejszymi zmianami, ostatnia z 23 lutego 2001 roku, 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html (dostęp: 24.07.2021); Základná zmluva 
medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou, http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/kon-sr.htm 
(dostęp: 21.11.2021); Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o duchovnej 
službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, 
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/sr-smlarm.htm (dostęp: 21.11.2021); Zmluva medzi Slovenskou 
Republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelavaní, 
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/apostolska-nunciatura/c/zmluva-medzi-sr-a-svatou-
stolicou-o-katolickej-vychove-a-vzdelavani (dostęp: 21.11.2021); Základná zmluva medzi Svätou 
Stolicou a Slovenskou Republikou, http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/kon-sr.htm (dostęp: 



 79 

 

2.2.1.1.Model separacji otwartej na przykładzie Niemiec  

Omawiając ten wątek warto zauważyć, że już na mocy Rozdziału III 

wspominanej powyżej „Konstytucji weimarskiej” zatytułowanego „Religia i 

stowarzyszenia religijne” (Dritter Abschnitt: Religion und Religionsgesellschaften) 

gwarantowano pełną wolność religijną, która przejawiała się nie tylko w postaci prawa 

do niezakłóconego kultu i praktyk religijnych (art. 135)339, ale też w prawie do 

zachowania w tajemnicy wyznawanej religii i braku obowiązku deklarowania jej władzy 

państwowej. Również korzystanie z praw cywilnych i obywatelskich było niezależne od 

wyznawanej religii (art. 136)340. Zapewniona była też własność majątków związków i 

organizacji religijnych (art. 138)341. W kontekście relacji państwo – Kościół na mocy art. 

 

21.11.2021); Zákon č. 370/2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, 
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-370 (dostęp: 24.07.2021); Zákon č. 308/1991 o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, 
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-308 (dostęp: 24.07.2021); T. Poterała, Konkordat między 
Stolicą Apostolską a Republiką Czeską, Kościół i Prawo 5(2016) nr 1, s. 86; M. Szymański, 
Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (2018) 
nr 3, s. 67; E. Pałka, Relacje państwo – Kościół na Słowacji, w: Współczesna Słowacja Sytuacja 
wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, red. E. Pałka, Wrocław 2010, s. 248; K. Walczuk, 
Państwo i religia w Republice Słowackiej-tradycja i współczesność, 
https://teologiapolityczna.pl/panstwo-i-religia-w-republice-slowackiej-tradycja-i-wspolczesnosc 
(dostęp: 24.07.2021); M. Moravčíková, State-Church relations and secular principles in the 
Slovak Republic, Studia z Prawa Wyznaniowego 17(2017), s. 47-69; J. Krzywkowska, T. 
Poterała, Źródła dochodu duchownych katolickich w Polsce i na Słowacji, Studia 
Prawnoustrojowe (2020) nr 49, s. 151-169. 

339Konstytucja Rzeszy Niemieckiej („Konstytucja Rzeszy Weimarskiej”) z 11 sierpnia 
1919 roku…: “Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die 
ungestörte Religionsübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem 
Schutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt”. 

340Tamże, s. 20-21: “Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten 
werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Der Genuß 
bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind 
unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemand ist verpflichtet, seine religiöse 
Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit 
zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine 
gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert. Niemand darf zu einer kirchlichen 
Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer 
religiösen Eidesform gezwungen werden”. 

341Tamże, s. 21: “Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden 
Staatsleistungen and die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. 
Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Das Eigentum und andere Rechte der 
Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und 
Wohlfahrtszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden 
gewährleistet”. 
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137342 wprowadzono klauzulę, zgodnie z którą nie było jednego, określonego 

kościoła państwowego343. Ponadto każda wspólnota mogła regulować swoje sprawy i 

zarządzać nimi samodzielnie w ramach prawa wewnętrznego344.  

Po II wojnie światowej Niemiecka Republika Federalna na mocy art. 140345 

„Ustawy Zasadniczej Republiki Niemiec” (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland) z 23 maja 1949 roku utrzymano postanowienia dotyczące spraw 

wyznaniowych z poprzedniej konstytucji346. W art. 140 stwierdzono bowiem, że 

postanowienia art. 136-139 i art. 141 Konstytucji z 1919 roku stanowią integralną część 

tej ustawy. Ponadto uznano w art. 4, iż wolność wyznania, sumienia oraz wolność 

przekonań religijnych i światopoglądowych jest nienaruszalna (Alle Menschen sind vor 

dem Gesetz gleich)347. W modelu niemieckim państwo nie utożsamia się z żadnym z 

kościołów czy związków wyznaniowych uznaje jednak ich autonomię i niezależność. 

 
342Tamże: “Es besteht keine Staatskirche. Die Freiheit der Vereinigung zu 

Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften 
innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. Jede Religionsgesellschaft ordnet 
und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden 
Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 
Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts. Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag 
gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die 
Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft. Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe 
der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben. Den Religionsgesellschaften werden 
die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur 
Aufgabe machen. Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung 
erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.”. 

343N.M. Tończyk, Konstytucja Republiki Weimarskiej z 11 sierpnia 1919 roku jako 
demokratyczna podstawa prawna totalitarnego państwa, Studia Iuridica Toruniensia 14(2014), s. 
386.  

344M. Kosek, Konstytucyjne zasady niemieckiego prawa wyznaniowego, w: Prawo 
wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa 
Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003), red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 103-
114. 

345Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, tłum. 
A.M. Sadowski, E. Haase-Nowocień, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80205000.pdf 
(dostęp: 31.12.2019): „Postanowienia art. 136, 137, 138, 139 i 141 konstytucji niemieckiej z dnia 
11 sierpnia 1919 r. są integralną częścią niniejszej Ustawy Zasadniczej”. 

346K. Rogala, Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt 
historyczno-prawny, …, s. 78; A. Romanko, System państw świeckich, …, s. 133.  

347M. Kosek, Wolność religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykładzie 
orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 1995, Studia z 
Prawa Wyznaniowego 5(2002), s. 49-50. 
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Świeckość państwa zaś jest rozumiana jako neutralność światopoglądowa i 

autonomia sfery politycznej a nie antyklerykalizm348.  

W kwestii konkordatu na poziomie federalnym nadal obowiązuje umowa z 20 

lipca 1933 roku. Na jej podstawie Kościół ma prawo zakładania i prowadzenia szkół, 

nauczycielami katolickich szkół podstawowych mogą być tylko osoby wyznania 

rzymsko-katolickiego i o odpowiedniej moralności349.  

Kwestie relacji państwo – Kościół pozostają również w kompetencji 

poszczególnych landów, które posiadają szeroką autonomię zarówno w zakresie 

wewnętrznym, jak i na forum międzynarodowym z zastrzeżeniem, iż prawo federalne 

ustala w tym zakresie tylko pewne ogólne ramy350. W związku z tym, kraje związkowe 

mają prawo zawierać umowy konkordatowe ze Stolicą Apostolską regulujące materię 

wyznaniową. Umowy te podpisały: Bawaria (4 września 1974 roku), Dolna Saksonia (26 

lutego 1965 roku) oraz z Sara (12 lutego 1985 roku)351. W umowach tych uregulowano 

różne zagadnienia, w tym np. nauczanie religii w szkołach. W przypadku Bawarii 

zagwarantowano nauczanie religii, który traktowany jest jako przedmiot zwyczajny, we 

wszystkich rodzajach szkół publicznych352. Tym samym skutkuje to równouprawnieniem 

nauki religii z innymi zwyczajnymi przedmiotami w publicznej szkole353. Ponadto, 

obowiązek uczestniczenia w zajęciach nauki religii katolickiej spoczywa na wszystkich 

uczniach ochrzczonych, deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego354. 

Dodatkowo Bawaria umożliwia również niebranie udziału w nauce religii jako 

następstwo zasady wolności wiary i sumienia355. W przypadku pozycji nauczyciela religii 

warunkiem jego zatrudnienia w publicznej szkole jest akceptacja ze strony władzy 

kościelnej, którą reprezentuje biskup diecezjalny356. Kościół katolicki dba o treść i 

dydaktykę nauczania religii, natomiast odpowiedzialność Państwa dotyczy strony 

funkcjonalno-organizacyjnej357. 

 
348P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, …, s. 227.  
349K. Warchałowski, Szkoły katolickie w obowiązujących konkordatach z państwami 

europejskimi, Prawo Kanoniczne 41 (1998) nr 3-4, s. 217-218. 
350K. Warchałowski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej w umowach 

konkordatowych z państwami europejskimi, Prawo Kanoniczne 41(1997) nr 3-4, s. 203-204; J.J. 
Mrozek, Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych 
konkordatów, Studia Prawnoustrojowe 29(2015), s. 154.  

351K. Warchałowski, Nauczanie religii…, s. 203.  
352Tamże, s. 212.  
353Tamże, s. 213-214.  
354Tamże.  
355Tamże, s. 214.  
356Tamże, s. 215.  
357Tamże, s. 217.  
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W Dolnej Saksonii religia również traktowana jest jako przedmiot 

zwyczajny w szkołach publicznych co oznacza, że nauka religii jako samodzielny 

przedmiot jest integralną częścią programu nauczania, a fundusze potrzebne na 

utrzymanie nauczycieli religii pochodzą z budżetu krajowego. Ponadto nauka religii jest 

zależna od władz szkolnych w związku z tym szkoła zapewnia pomoce i środki 

potrzebne do nauczania religii358. Lekcje religii choć mają charakter obowiązkowy to 

istnieje możliwość rezygnacji z uczęszczania na nie. Programy nauczania, podręczniki 

oraz inne wytyczne dotyczące nauczania religii katolickiej w szkołach publicznych 

stanowią przedmiot wzajemnego porozumienia między Rządem Krajowym a ze strony 

kościelnej każdą diecezją (biskupem diecezjalnym) leżąca na terytorium Dolnej 

Saksonii359. W przypadku nauczycieli religii warunek konieczny i podstawowy do 

nauczania stanowi posiadanie misji kanonicznej udzielonej ze strony biskupa 

diecezjalnego360. Nadzór nad nauczaniem religii posiada biskup diecezjalny, który 

uprawniony jest do wizytowania nauczania religii361.  

Na terytorium Sary programy nauczania przygotowywane są przez władzę 

diecezjalną. Nauczyciel religii oprócz odpowiedniego przygotowania, musi również 

posiadać misję kanoniczną udzielona przez kompetentną władzę diecezjalną, która 

również sprawuje nadzór nad nauczaniem religii362. 

2.2.1.2.Model separacji otwartej na przykładzie Republiki 

Włoskiej   

Przez wieki rzymski katolicyzm był we Włoszech jedyną uprawnioną religią. Do 

1947 roku prawa do wolności religijnej nie potwierdzała nawet włoska konstytucja. 

Rzymski katolicyzm był religią państwową, a inne religie w najlepszym razie były 

tolerowane. Po upadku reżimu faszystowskiego i zakończeniu II wojny światowej, w 

roku 1947, uchwalono nową, demokratyczną konstytucję. Ogłosiła ona równość 

wszystkich religii wobec prawa, uznała też konkordat z Kościołem katolickim z 1929 

roku, ale wezwała do zawarcia kolejnych umów (zwanych porozumieniami – intese) 

pomiędzy państwem a innymi instytucjami religijnymi363.  

 
358Tamże, s. 217-218.     
359Tamże, s. 218-219.  
360Tamże, s. 220.   
361Tamże. 
362Tamże, s. 220-221.  
363M.A. Kulikowska, Kształtowanie stosunków pomiędzy państwem a niekatolickimi 

związkami wyznaniowymi w drodze umów zawieranych na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji 



 83 

Status Kościoła katolickiego we Włoszech zmienił tzw. nowy konkordat 

ze Stolicą Apostolską zawarty 18 lutego 1984 roku364. W art. 1 protokołu dodatkowego 

uchylono moc obowiązującą zasady, że wyznanie katolickie jest religią państwową. 

Wprowadzono nowy, kompleksowy system, co doprowadziło do stabilizacji stosunków 

państwa i Kościoła katolickiego. Pojawiły się również nowe instytucje (np. małżeństwo 

konkordatowe). Ponadto katoliccy proboszczowie przestali otrzymywać wynagrodzenie 

od państwa. Jednocześnie przyjęto dwie ustawy, na mocy których od włoskich 

podatników zaczęto odtąd wymagać podatku zwanego otto per mille (8 promili), taki 

bowiem odsetek całości podatku stanowił, który zastąpił on funkcjonujący od wieków, 

tradycyjny system beneficjalny przeznaczany na działalność „humanitarną lub 

religijną”365. Do tego dochodzą liczne zwolnienia podatkowe instytucji kościelnych. 

Przykładowo, Kościół płaci tylko połowę podatku od swej działalności gospodarczej, 

zwolniony jest też z płacenia podatku VAT za kupowane towary. Dodatkową formą 

wspierania Kościołów jest możliwość nieodpłatnego przyznawania im przez samorządy 

działek na budowę świątyń. Oprócz tego kościelne instytucje o charakterze 

edukacyjnym, medycznym, charytatywnym są dofinansowywane na równi z 

analogicznymi placówkami powadzonymi przez państwo. Państwo ponosi też cały ciężar 

finansowania religii katolickiej w szkołach i przedszkolach. Udział w katechizacji 

szkolnej ma charakter dobrowolny. Z budżetu państwa pokrywane są ponadto koszty 

funkcjonowania katolickiego ordynariatu polowego, praca kapelanów w więzieniach jak 

i duszpasterstwo innych wyznań w tych instytucjach366. Warto w tym miejscu 

wspomnieć, że Włoski Trybunał Obrachunkowy (Corte dei Conti) w latach 2014-2018 

przyjął cztery uchwały dotyczące problematyki otto per mille, w których poruszył 

kwestię naruszenia zasady transparentności w wydatkowaniu otrzymanych środków oraz 

 

Rzeczypospolitej Polskiej i art. 8 zd. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej, Studia Iuridica 
Toruniensia 14(2014), s. 147-171.  

364Tamże. 
365Ustawa z dnia 20 maja 1985 r. (nr 206) - Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato 

a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e 
beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall’articolo 7, n. 6, 
dell’accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato mo-dificazioni al 
Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (G.U. nr 123  z  27  maja  
1985  r.  –  Supplemento Ordinario) oraz ustawa z dnia 20 maja 1985 r. (nr 222) - Disposizioni 
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle 
diocesi (G. U. nr 129 z 3  czerwca 1985 r. – Supplemento Ordinario). 

366M.A. Kulikowska, Kształtowanie stosunków…, s. 147-171; P. Stanisz, M. Ordon, 
Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty 
podatkowej (otto per mille) przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego, Studia z Prawa 
Wyznaniowego 22(2019), s. 379-429. 
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sprawiedliwości w postaci niejednolitego statusu związków 

wyznaniowych na gruncie przepisów podatkowych367.  

2.2.1.3.Model separacji otwartej na przykładzie Królestwa 

Hiszpanii  

Konstytucja Hiszpanii z 1978 roku w art. 16 ust. 1 i 3 rozstrzyga kwestię 

wolności wyznania w państwie368. Zgodnie z ust. 1 wskazanego przepisu zapewniono 

wolność wyznania w zakresie ideologii, religii i kultu w wymiarze indywidualnym i 

wspólnotowym. Natomiast ust. 3 omawianego przepisu określa, iż żadne wyznanie nie 

ma charakteru państwowego. Ponadto na władzach świeckich spoczywa obowiązek 

współpracy z Kościołem katolickim oraz innymi wyznaniami, które posiadają one 

osobowość prawną369. Przepisy konstytucyjne nie posługują się bezpośrednio 

wyrażeniem „wolność wyznania”, która jest gwarantowana jednostkom przez akty o 

charakterze międzynarodowym. W pierwszej kolejności wspomina się o „wolności 

ideologicznej”, która jest niewątpliwie pojęciem szerszym od wolności wyznania. Na 

marginesie warto zaznaczyć, że ustrojodawca zobowiązuje się chronić każdą wolność 

jako dobro. W pojęciu tym mieści się zatem również wolność wyznania. W doktrynie 

hiszpańskiej370 była szeroko dyskutowana treść art. 16 Konstytucji, który przesądza o 

wolności ideologii, religii i kultu. Trudności interpretacyjne dotyczyły odpowiedzi na 

pytanie, czy ustrojodawca traktuje o trzech wymiarach jednej wolności, czy też różnych 

wolnościach. Przedstawiciele nauki są podzieleni co do tej kwestii, natomiast panuje 

zgodność w rozumieniu pojęcia kultu, który definiuje się jako zewnętrzną manifestację 

wolności religijnej371.  

Na poziomie międzynarodowym Hiszpania podpisała ze Stolicą Apostolską w 

latach 1976-1979 pięć umów anulujących Konkordat z 1953 roku372. Jako pierwsza 

 
367P. Stanisz, M. Ordon, Finansowanie związków wyznaniowych…, s.  407.  
368Konstytucja Królestwa Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html (dostęp: 24.07.2021): „1. Zapewnia się 
jednostkom i wspólnotom wolność w sferze ideologii, religii i kultu. Korzystanie z tych wolności 
podlega tylko takim ograniczeniom, jakie są konieczne dla utrzymania ładu publicznego 
chronionego przez ustawę. 2. Nikt nie może być zobowiązany do składania oświadczeń co do 
swej ideologii, religii lub swych przekonań. 3. 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.” 

369Tamże.  
370J. Perez-Llantada Gutiérrez, Hacia un análisis jurídico de la Ley Orgánica de Libertad 

Religiosa,  Boletín (Facultad de Derecho) (1981), nr 6-7, s. 5-18. 
371P. Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w 

latach 1931-1992, Katowice 2009, s. 321. 
372Tamże, s. 352-386. 
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została podpisana w dniu 28 lipca 1976 roku umowa, która regulowała kwestie 

związane z wyborem biskupów i privilegium fori373. Kolejne cztery umowy datowane są 

na 3 stycznia 1979 roku. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień prawnych, w tym: statusu 

prawnego Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych; wolności Kościoła w 

dziedzinie komunikowania się; poszanowania niedziel i dni świątecznych; 

duszpasterstwa w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, zakładach opieki 

zdrowotnej i społecznej; działalności charytatywnej i opiekuńczej oraz małżeństwa374. 

Druga umowa regulowała kwestie ekonomiczne, w tym uznanie prawa Kościoła do 

nabywania dóbr materialnych; współpracę ekonomiczną państwa i Kościoła oraz 

regulacje podatkowe375. Trzeci ze wspomnianych aktów prawnych poruszał takie sprawy 

jak kwestie związane z nauczaniem i kulturą; nauczanie religii w przedszkolach i 

szkołach publicznych oraz na uniwersytetach; szkolnictwo ustanowione przez Kościół, w 

tym uniwersytety i niższe seminaria duchowne oraz sprawy dziedzictwa 

historycznego376. Ostatnia z ustaw uregulowała kwestie związane z opieką duszpasterską 

w siłach zbrojnych i ze służbą wojskową osób duchownych377. 

Na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych uznano osobowość prawną 

kościelnych jednostek organizacyjnych, a także uregulowano takie sprawy jak m.in. 

uznanie skutków cywilnych małżeństw kanonicznych i orzeczeń trybunałów 

kościelnych378. W przypadku nauczania religii w szkołach, na mocy umowy z 3 stycznia 

1979 roku szkoły katolickie w Hiszpanii utraciły „wszelkie przywileje” na rzecz 

równości i uniknięcia jakiejkolwiek dyskryminacji w szkolnictwie379. 

 
373Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado 

Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, 
https://www.boe.es/boe/dias/1976/09/24/pdfs/A18664-18665.pdf (dostęp: 21.11.2021) 

374Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489 (dostęp: 21.11.2021) 

375Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490 (dostęp” 21.11.2021) 

376Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)/dof/spa/pdf (dostęp: 21.11.2021)   

377Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, 
firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(4)/dof/spa/pdf (dostęp: 21.11.2021) 

378Szerzej na ten temat: B. Trzeciak, Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpania i 
Polską, Lublin 2007.  

379K. Warchałowski, Szkoły katolickie w obowiązujących konkordatach…, s. 207.  
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Postanowienia konstytucji oraz ww. umów zostały rozwinięte m.in. w 

ustawie organicznej z 5 lipca 1980 roku o wolności religijnej380, która w art. 1 stwierdza, 

że państwo gwarantuje prawo podstawowe do wolności religijnej i kultu, uznane w 

Konstytucji. Zakres przedmiotowy wolności regulowany ustawą został w art. 2 zawężony 

w porównaniu do regulacji konstytucyjnej do prawa do okazywania na zewnątrz w 

sposób wolny przekonań religijnych lub ich braku oraz powstrzymania się od składania 

deklaracji na ich temat; a także do prawa do praktykowania kultu oraz otrzymywania 

posługi religijnej własnego wyznania; obchodzenia świąt religijnych; sprawowania 

własnych obrzędów małżeńskich; otrzymania godnego pochowku, bez dyskryminacji ze 

względów religijnych oraz niebycia zmuszanym do praktykowania aktów kultu lub 

otrzymywania posługi religijnej sprzecznej z własnymi przekonaniami. Prawodawca 

przesądził bezpośrednio w ustawie o wolności religijnej jednostki. Państwo zobowiązuje 

się zapewnić obecność religii w życiu społeczeństwa poprzez umożliwienie jednostkom 

uczestnictwa w obrzędach religijnych na terenie placówek publicznych, tj. szpitali czy 

jednostek wojskowych381. W art. 3 ust. 1 ustawa określa przesłanki, które mogą 

spowodować ograniczenie wolności religijnej i kultu. Zalicza się do nich: 1) ochronę 

praw innych do korzystania z ich wolności publicznych i praw podstawowych, 2) 

ochronę bezpieczeństwa, 3) ochronę zdrowia oraz 4) ochronę moralności publicznej. W 

przypadku naruszenia prawa do wolności religijnej konstytucja gwarantuje każdej osobie 

 
380Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-15955 (dostęp: 24.07.2021) 
381Tamże: „Art. 2. Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución 

comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a: a) Profesar 
las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o 
abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las 
mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas. b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia 
religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; 
recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar 
actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales. c) Recibir e 
impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por 
cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, 
bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines 
religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de 
conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley Orgánica. 
Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a 
establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, 
a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o 
con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero. Tres. Para la 
aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, 
hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación 
religiosa en centros docentes públicos.” 
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ochronę sądową382, co powtarza również zostało przewidziane w art. 4 

ustawy organicznej383. Ponadto omawiana ustawa o wolności religijnej z 1980 roku 

stanowi, że zarejestrowane Kościoły, wiary i związki wyznaniowe są całkowicie 

niezależne i mogą ustanawiać własne zasady organizacyjne, prawo wewnętrzne i 

pragmatyki służbowe (art. 6)384. Natomiast nauczanie religii w szkołach jest 

zagwarantowane na poziomie konstytucyjnym (art. 27)385. W szkołach publicznych 

nauczyciele religii wyznaczani są przez diecezje katolickie, a opłacani są przez państwo. 

Zajęcia z religii mają charakter fakultatywny i dobrowolny. Podobny system został 

stworzony dla nauczycieli islamu, choć zajęcia z tej religii prowadzone są wtedy, gdy 

znajdzie się więcej niż dziesięciu uczniów. Natomiast nauczyciele religii protestanckich 

 
382Konstytucja Królestwa Hiszpanii…,: art. 24 ust. 1. Zapewnia się prawo do otrzymania 

skutecznej ochrony sędziów i sądów w wykonywaniu swych praw i prawnie uzasadnionych 
interesów. W żadnym wypadku nie można nikogo pozbawić możliwości dochodzenia swych 
praw. 2. Zapewnia się prawo do sądu powszechnego wcześniej określonego przez ustawę, do 
obrony i do obecności adwokata, do powiadomienia ich o sformułowanym przeciwko nim 
oskarżeniu, do jawnego procesu bez nieuzasadnionej zwłoki i z zachowaniem wszelkich 
gwarancji, do wykorzystania odpowiednich środków dowodowych dla swej obrony, do 
nieskładania zeznań przeciwko sobie, do nieprzyznania się do winy i do domniemania 
niewinności. Ustawa określi wypadki, w których z powodu pokrewieństwa lub tajemnicy 
zawodowej nie istnieje obowiązek składania zeznań co do faktów, wobec których można 
domniemywać, że stanowią czyny przestępcze.” 

383Ley Orgánica 7/1980…: „Art. 4. Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados 
dentro de los límites que la misma señala serán tutelados mediante amparo judicial ante los 
Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos 
establecidos en su Ley Orgánica.”. 

384Tamże: „Art. 6. Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas 
tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen 
interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones 
creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de 
su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio 
del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de 
libertad, igualdad y no discriminación. Dos. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas 
podrán crear y fomentar, para la realización de su fines, Asociaciones, Fundaciones e 
Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general.”. 

385Konstytucja Królestwa Hiszpanii…: „art. 27 ust. 1. Gwarantuje się wszystkim prawo 
do nauki. Gwarantuje się wolność nauczania. 2. Celem kształcenia jest pełny rozwój osobowości 
człowieka, przy poszanowaniu demokratycznych zasad współżycia społecznego oraz 
podstawowych praw i wolności. 3. Władze publiczne zapewniają rodzicom prawo, aby ich dzieci 
otrzymały wychowanie religijne i moralne, zgodnie z ich własnymi przekonaniami. 4. Nauczanie 
podstawowe jest obowiązkowe i bezpłatne. 5. Władze publiczne zapewniają prawo wszystkich 
do nauki poprzez ogólne kształtowanie nauczania, rzeczywisty udział wszystkich 
zainteresowanych sektorów oraz tworzenie ośrodków nauczania. 6. Gwarantuje się swobodę osób 
fizycznych i prawnych do tworzenia ośrodków nauczania, zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. 
7. Nauczyciele, rodzice oraz w określonych wypadkach uczniowie biorą udział, na zasadach 
określonych w ustawie, w zarządzaniu wszystkimi ośrodkami nauczania utrzymywanymi przez 
administrację z funduszy publicznych oraz w sprawowaniu kontroli nad nimi. 8. Władze 
publiczne nadzorują oraz standaryzują system nauczania w celu zapewnienia wykonania ustaw. 
9. Władze publiczne udzielają pomocy ośrodkom nauczania spełniającym warunki określone w 
ustawie. 10. Gwarantuje się autonomię uniwersytetów, na zasadach określonych w ustawie.” 
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nie są opłacani przez państwo. Stopień z religii nie wpływa na promocję do 

następnej klasy ani na przydzielanie stypendiów. Prywatne szkoły katolickie są 

finansowane przez państwo, jeśli spełnią określone rygory programowe386. Cztery 

uniwersytety prowadzone przez Kościół katolicki są traktowane przez państwo na tych 

samych zasadach co uniwersytety państwowe. Nie obejmuje to jednak innych wyższych 

szkół katolickich. Na państwowych uniwersytetach nie istnieją wydziały teologiczne. W 

mediach publicznych Kościół katolicki jak i inne związki wyznaniowe mają 

zagwarantowane własne programy. Małżeństwa katolickie wywierają skutki 

cywilnoprawne, pod warunkiem zawiadomienia organów państwowych. Posługa 

religijna jest zapewniona w siłach zbrojnych, więzieniach i szpitalach, a jej koszty ponosi 

państwo. Istnieje ordynariat polowy387. W świetle prawa karnego penalizowane są 

przestępstwa „przeciwko wolności sumienia, przekonaniom religijnym i czci dla 

zmarłych” (De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y 

el respeto a los difuntos) (art. 522-526 KK). Jako przestępstwa zostały zakwalifikowane 

m. in.: utrudnianie wykonywania praktyk religijnych, przeszkadzanie w praktykach 

religijnych związków wyznaniowych, obraza uczuć religijnych czy znieważanie miejsc 

pochówku zmarłych388. Kościół katolicki to jedyna wspólnota wyznaniowa, która w 

Hiszpanii otrzymuje finansowanie za pośrednictwem państwa389. Płatnicy podatku 

dochodowego od osób fizycznych mogą przeznaczyć 0,7% podatku na Kościół, na cele 

społeczne lub bezpośrednio do Skarbu Państwa. Wspólnoty wyznaniowe, które zawarły 

porozumienie z państwem, są ponadto zwolnione z podatku dochodowego od osób 

prawnych na takich samych zasadach jak organizacje non profit, pod warunkiem jednak, 

że ich dochód jest przeznaczony na cele związane ze wspólnotą. Niektóre rodzaje 

działalności o wyraźnie religijnym charakterze są zwolnione z opodatkowania, na 

 
386Organiczna ustawa o edukacji (Ley Orgánica de Educación), który rozszerza art. 27 

Konstytucji za: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con (dostęp: 24.07.2021) 

387M. Przeciszewski, Różnorodne modele relacji państwo-Kościół w Unii Europejskiej, 
https://www.ekai.pl/roznorodne-modele-relacji-panstwo-kosciol-w-unii-europejskiej/ (dostęp: 
24.07.2021) 

388Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 (dostęp: 24.07.2021) 

389M. del Mar Martín García,  El modelo español de financiación de la Iglesia católica. 
Una valoracion desde una perspectiva comparda, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
36(2020), s. 524-526.  
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przykład określone publikacje czy nabywanie przedmiotów służących 

sprawowaniu kultu390.  

2.2.1.4.Model separacji otwartej na przykładzie 

Rzeczpospolitej Polskiej  

Relacje między państwem a podmiotami konfesyjnymi w Polsce kompleksowo 

reguluje art. 25 Konstytucji z 1997 roku391, w ramach którego wyodrębniono zasadę 

równouprawnienia związków wyznaniowych (ust. 1); zasadę bezstronności organów 

władzy publicznej wobec przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych 

przy jednoczesnym zapewnieniu swobody ich uzewnętrzniania w życiu publicznym (ust. 

2); zasadę poszanowania autonomii i niezależności państwa i związków wyznaniowych, 

każdego w swoim zakresie (ust. 3), oraz ich współdziałania dla dobra wspólnego i dobra 

człowieka (ust. 3) oraz zasadę regulacji stosunków między państwem a Kościołem 

katolickim w formie umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską (konkordat), 

natomiast między państwem a innymi związkami wyznaniowymi w formie ustaw 

uchwalonych na podstawie umów wynegocjowanych przez rząd z przedstawicielami tych 

związków (ust. 4-5)392.  

Tak określone zasady powiązane są z innymi przepisami ustawy zasadniczej. W 

pierwszej kolejności przedstawiciele doktryny wskazują na preambułę i zawartą w niej 

zasadę pomocniczości, a także art. 1 określający koncepcję państwa jako dobra 

wspólnego, art. 2, w którym określono Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne 

państwo prawne oraz art. 5 w myśl którego „Rzeczpospolita Polska strzeże 

niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa 

człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 

 
390M. Przeciszewski, Różnorodne modele…, https://www.ekai.pl/roznorodne-modele-

relacji-panstwo-kosciol-w-unii-europejskiej/ (dostęp: 24.07.2021); M. del Mar Martín García,  El 
modelo español de financiación de la Iglesia católica…, s. 525.  

391Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf (dostęp: 
19.11.2021) 

392J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 58; P. 
Sobczyk, Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, 
w: Problemy państwa i prawa, red. F. Prusak, Warszawa 2004, s. 21; J. Krukowski, 
Konstytucyjne zasady relacji państwo-kościół w III Rzeczypospolitej, w: Katolickie zasady relacji 
państwo-kościół…, s. 98;  P. Stanisz, Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, w: Podstawy regulacji 
stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej (I Fondamenti 
della regolazione delle relazioni Stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Republica 
Italiana), red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, s. 25; M. Sitarz, Zasada 
równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, Kościół i Prawo (2015), nr 1, s. 
150–152. 
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oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju”393. Ponadto, gwarancje wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w 

formie podstawowych zasad ustrojowych (art. 25) zostały uzupełnione o gwarancje 

wolności religijnej w wymiarze indywidualnym w życiu prywatnym i publicznym (art. 

53) oraz art. 48 ust. 1 zapewniający rodzicom prawo do religijnego wychowania 

dzieci394. W omawianym kontekście istotne są również art. 77-81 Konstytucji określające 

katalog środków ochrony wolności i praw a także katalog źródeł prawa ze szczególnym 

uwzględnieniem pozycji umów międzynarodowych i ustaw395. 

Badacze wskazują, że zasada poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności 

między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi wpisana do 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje odrzucenie koncepcji państwa 

wyznaniowego, które byłoby powiązane z określonym Kościołem lub związkiem 

wyznaniowym, zaś wyznawana religia byłaby religią państwową396. Zapis zamieszczony 

w ustawie zasadniczej wyklucza również koncepcję zwierzchnictwa państwa nad 

Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz Kościołów i innych związków 

wyznaniowych nad państwem397. Z drugiej strony niezależność państwa od kościoła jak i 

Kościoła od państwa nie ma charakteru bezwzględnego i oznacza możliwość 

wzajemnego oddziaływania obu podmiotów np. współuczestniczenie w tworzeniu 

podstaw prawnych ochrony małżeństwa i rodziny398. 

W myśl art. 25 ust. 5 Konstytucji wzajemne relacje obu wspólnot można 

regulować w dwóch formach: pierwsza z nich to w stosunku do Kościoła katolickiego 

umowa międzynarodowa (konkordat) oraz ustawy; a druga to w stosunku do innych 

kościołów i związków wyznaniowych – ustawy poprzedzone podpisaniem umowy z 

rządem399. Różnica ta, jak wyjaśniają przedstawiciele doktryny prawa, dotyczy tylko 

 
393P. Sobczyk, Podstawowe zasady relacji państwo-kościół…, s. 219-220.  
394Tamże, s. 220.  
395Tamże. 
396H. Suchocka, Konstytucyjne formy regulacji stosunków między państwem a Kościołem 

katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, w: Katolickie zasady relacji państwo-kościół…, s. 
79. 

397P. Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między 
Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, Warszawa 2013, s. 27-106; P. Sobczyk, 
Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski, Seminare. Poszukiwania naukowe 
25(2008), s. 159-172; P. Sobczyk, Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości i wolności 
religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Annales Canonici 3(2007), s. 231-244. 

398P. Sobczyk, Podstawowe zasady relacji państwo-kościół…, s. 220; P. Sobczyk, 
Konstytucyjne podstawy współdziałania państwa i Kościoła na rzecz ochrony i opieki nad 
małżeństwem i rodziną, w: Katolickie zasady relacji państwo – Kościół…, s. 203.  

399H. Suchocka, Konstytucyjne formy regulacji stosunków między państwem a Kościołem 
katolickim…, s. 81.  
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formy aktu a nie jego treści, czyli katalogu praw przysługujących różnym 

kościołom i związkom wyznaniowym400. Nie wchodząc tu szczegółowo w materię 

regulacji Konkordatu z 1993 roku401, oprócz zasad podstawowych uregulowano takie 

kwestie jak nauczanie religii w szkołach, posługę duszpasterską w siłach zbrojnych, 

zakładach karnych, finansowanie instytucji edukacyjnych kościelnych, zawieranie 

małżeństw czy mianowanie biskupów402. W przypadku pozostałych kościołów i 

związków wyznaniowych ustawy403 regulujące ich działalność w swej zasadniczej treści 

odnoszą się do materii konkordatowej404. 

 
400Tamże. 
401Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 

r.. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf (dostęp” 
20.11.2021) 

402H. Suchocka, Konstytucyjne formy regulacji stosunków między państwem a Kościołem 
katolickim…, s. 82.  

403Niekatolickimi związkami wyznaniowymi o uregulowanej ustawowo sytuacji prawnej 
wpisanymi do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych oraz posiadającymi osobowość 
prawną są: Wschodni Kościół Staroobrzędowy, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski 
Związek Religijny, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-
Augsburski, Kościół Ewnagelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, 
Kościół Katolicki Mariawitów oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.  P. Leszczyński, 
Dualny (umowny i ustawowy) tryb regulacji stosunków między państwem a 
nierzymskokatolickimi wspólnotami religijnymi na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: 
M. Bielecki (red.), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Lublin 2011, s. 257. Zob. 
także: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa 
do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej (Dz.U. nr 
38, poz. 363, ze zm.); Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 240, ze 
zm.); Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 30, poz. 241, ze zm.); Ustawa z dnia z dnia 4 
lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(Dz.U. nr 66, poz. 287, ze zm.); Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 323, ze zm.); 
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 324, ze zm.); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 
482, ze zm.); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 481, ze zm.); Sytuacja 
pozostałych związków wyznaniowych jest natomiast regulowana przepisami ustawy o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku i opiera się na rejestracji 
związku. Istnieją zatem trzy rodzaje regulacji stosunków związku wyznaniowego z państwem: 
konkordatowo-ustawowy, umowno-ustawowy oraz rejestracyjny. 

404H. Suchocka, Konstytucyjne formy regulacji stosunków między państwem a Kościołem 
katolickim…, s. 83.  
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W związku z powyższym nauczanie religii odbywa się na 

podstawie Konstytucji, Konkordatu i wspominanych powyżej ustaw oraz ustawy o 

systemie oświaty405. W myśl art. 12 ust. 1 „publiczne przedszkola i szkoły podstawowe 

organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na 

życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o 

pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”406. Natomiast warunki i sposób 

wykonywania przez szkoły zadań określonych w art. 12 ust. 1 określa w drodze 

rozporządzenia Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z 

władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa407. 

Zawarty Konkordat gwarantuje m.in. nauczanie religii w ramach systemu 

edukacji narodowej w przedszkolach i szkołach publicznych. Gwarancje konkordatowe 

obejmują: prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci wraz z poszanowaniem 

zasady tolerancji (art. 12 ust. 1)408; obowiązek zorganizowania przez państwo nauczania 

religii w „szkołach publicznych podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

przedszkolach, prowadzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej” 

(art. 12 ust. 1)409; zapewnienie nauczania religii „w ramach zajęć szkolnych i 

przedszkolnych” (art. 12 ust. 1)410. Kompetencje przysługujące organom władzy 

kościelnej i organom władzy państwowej w przedmiocie nauczania religii w 

przedszkolach i szkołach publicznych polegają na tym, że nauczyciele religii w sprawach 

treści nauczania i wychowania podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym (art. 12 

ust. 4)411. Natomiast program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowane 

przez stronę kościelną powinny być przekazane do wiadomości kompetentnej władzy 

państwowej (art. 12 ust. 3)412. W sprawie kwalifikacji i statusu prawnego nauczycieli 

Konkordat stanowi, że nauczyciele religii muszą posiadać upoważnienie (missio 

 
405Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf (dostęp: 
20.11.2021) 

406Tamże.  
407Tamże.   
408Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 

r.. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf (dostęp: 
20.11.2021)  

409Tamże.  
410Tamże. 
411Tamże. 
412Tamże. 
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canonica) od biskupa diecezjalnego (kan. 805 KPK/83)413, natomiast 

cofnięcie tego upoważnienia oznacza utratę prawa do nauczania religii w szkole lub 

przedszkolu publicznym i niepublicznym (art. 12 ust. 3)414. Szkoły oraz przedszkola 

publiczne i niepubliczne mogą zatrudniać nauczycieli religii tylko na podstawie 

upoważnienia (missio canonica) wydanego przez biskupa diecezjalnego. Warunkiem 

otrzymania takiego upoważnienia jest posiadanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela 

religii oraz gwarancja, że nauczyciel religii będzie nauczał prawd wiary i moralności 

katolickiej zgodnie z doktryną Kościoła. Nauczyciele religii w szkołach i przedszkolach 

publicznych w pozostałych kwestiach dotyczących pracowników oświaty podlegają 

przepisom państwowym (art. 12 ust. 1)415. 

W przypadku posługi duszpasterskiej w wojsku kwestie te zostały uregulowane 

dla Kościoła katolickiego w Konkordacie (art. 16), w ustawie o z dnia 17 maja 1989 roku 

stosunku Państwa do Kościoła katolickiego (art. 25-27)416, w ustawie z dnia 17 maja 

1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 4)417 a w przypadku 

kościołów i związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej na podstawie 

ustaw w tychże aktach prawnych. 

Z analizy ww. aktów prawnych wynika, że sytuacja wszystkich kościołów i 

związków wyznaniowych dotycząca posług religijnych pełniącym służbę wojskową jest 

prawnie uregulowana. Poza Kościołem Katolickim, czternaście innych kościołów i 

związków wyznaniowych otrzymało gwarancje sprawowania opieki duszpasterskiej nad 

żołnierzami w ustawach regulujących ich status prawny. Należą do nich: Polski 

Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół 

Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół 

Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół 

Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Katolicki 

Mariawitów, Gminy Wyznaniowe żydowskie, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, 

Karaimski Związek Religijny oraz Muzułmański Związek Religijny. Spośród 
 

413Kodeks Prawa Kanonicznego z dnia 4 grudnia 1983 r., https://sip.lex.pl/akty-
prawne/akty-korporacyjne/kodeks-prawa-kanonicznego-286754792 (dostęp: 20.11.2021) 

414Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 
r.. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf (dostęp: 
20.11.2021)  

415Tamże. 
416Ustawa o stosunku państwa polskiego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 17 maja 1989 r., https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/stosunek-
panstwa-do-kosciola-katolickiego-w-rzeczypospolitej-polskiej-16793118 (dostęp: 20.11.2021) 

417Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890290155/U/D19890155Lj.pdf (dostęp: 
20.11.2021) 
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wymienionych tylko Kościół Prawosławny oraz Ewangelicko-

Augsburski mają zorganizowane struktury duszpasterstwa wojskowego. W przypadkach 

pozostałych kościołów i związków wyznaniowych opiekę duszpasterską dla żołnierzy 

zapewniają duchowni wyznaczani przez uprawnione organy danego kościoła w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej418. Ponadto zarówno Konkordat (art. 17) 

jak i pozostałe wyżej wymienione akty prawne zapewniają kościołom i związkom 

religijnym prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych 

w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki 

zdrowotnej i społecznej, a także w innych zakładach i placówkach tego rodzaju. 

Polski utrojodawca pochylił się również nad kwestią finansowania kościołów i 

związków wyznaniowych. W myśl ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

„osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od 

opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym 

zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez 

przepisy podatkowe (art. 13 ust. 2)419.  

2.2.2. Rozdział Kościoła od państwa w wersji separacji 

radykalnej 

Pierwowzorem dla tej formy relacji państwo – Kościół stał się francuski model 

państwa świeckiego powstały jako pokłosie Rewolucji Francuskiej, która zakończyła erę 

konstantyńską w dziejach Kościoła420. Pewne elementy przyjętego we Francji modelu 

relacji państwo – Kościół istnieją także w Holandii, które wraz z modelem francuskim 

zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału.  

2.2.2.1.Model separacji radykalnej na przykładzie Francji 

Szczegółowo proces dochodzenia we Francji do laickości opisuje Jacek Falski 

wskazując na dekret z 27 października 1795 roku jako pierwszy dokument formalnie 

wprowadzający rozdział Kościoła od państwa. Zgodnie z nim, Republika nie opłacała 

żadnego wyznania, nie zapewniała żadnego lokalu na cele kultu, nie powoływano też 

ministra ds. wyznań. Powyższe postanowienia potwierdzono w Konstytucji z 22 sierpnia 

1795 roku by na mocy konkordatu z 1801 roku, przywrócić państwowy status religii 
 

418A. Strzelecki, Duszpasterstwo wojskowe-aspekty finansowo-prawne administracji 
kościelnej, Studia z zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKSW 1(2012), s. 107-108. 

419Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności…, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890290155/U/D19890155Lj.pdf (dostęp: 
20.11.2021) 

420P. Łyżwa,  Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza…, s. 70.  
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katolickiej. Następnie w karcie konstytucyjnej z 4 marca 1814 roku 

gwarantującej wolność wyznań państwowy status religii katolickiej został jeszcze 

zachowany, ale już w kolejnym akcie prawnym tego typu z 14 sierpnia 1830 roku religia 

katolicka straciła pozycję religii państwowej, choć nadal zachowała status religii 

wyznawanej przez większość obywateli421. Przełomowa stała się „Ustawa o rozdziale 

kościołów i państwa” z 9 grudnia 1905 roku422 będąca pierwszym aktem prawnym, w 

którym całościowo unormowano stosunki państwo – Kościół. Wprowadzono bowiem 

wolność wyznania i wykonywania kultu, laicyzację życia publicznego, pełną autonomię i 

niezależność w stosunkach państwo – Kościół. Na mocy art. 2 omawianego aktu 

prawnego od 1 stycznia 1906 roku zlikwidowane zostały w budżecie państwa, 

departamentów i gmin wszelkie wydatki dotyczące wykonywania kultów, finansowania 

kleru i jego działalności. Konkordat został uchylony. Ustawa wyłączała porządek prawny 

w polityce państwa spod wymogów norm religijnych423. Wyjaśniając koncepcję 

„świeckości” w ujęciu ustawy z 1905 roku badacze zauważają, że świeckość państwa 

rozumiana jako rozdział, wprowadzona przez omawianą ustawę podkreśla niezależność 

państwa w stosunku do religii, odwołując się do świeckości zamkniętej424. Ponadto na 

mocy omawianego aktu prawnego nie uznawano duchownych, nie uznawano świąt 

kościelnych, doprowadzono do powstania stowarzyszeń kultowych. W ustawie z 1905 

roku Francja została określona jako republika laicka, zapewniająca równość i wolność 

wyznania425. W konsekwencji nastąpiła prywatyzacja religii (zakaz jej uzewnętrzniania) 

z wyjątkiem trzech departamentów francuskich (Dolny Ren, Górny Ren, Mozela), w 

których do dziś istnieje system oparty na Konkordacie z 1801 roku426. W departamentach 

tych obowiązuje podział na „kulty uznane”, do których należy: Kościół katolicki, Kościół 

wyznania augsburskiego Alzacji i Lotaryngii, Kościół reformowany Alzacji-Lotaryngii i 

 
421J. Falski, Współczesny obraz konstytucyjnej zasady laickości we Francji. Próba 

syntezy, Przegląd Sejmowy 24(2016) nr 5, s. 10.  
422Ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościołów od Państwa (ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym z dnia 11 grudnia 1905) (Loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation des Eglises et de l’Etat; Journal Officiel du 11 décembre 1905), 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=
20200207 (dostęp: 06.01.2020). Polskie tłumaczenie tekstu pierwotnego: Ustawa z 9 grudnia 
1905 roku o rozdziale Kościołów od Państwa (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym z dnia 11 
grudnia 1905) w: Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa 
z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 229-240.  

423H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Kraków 1999, s. 
35-36. 

424K. Orzeszyna, Współczesne interpretacje francuskiej koncepcji państwa świeckiego, 
Roczniki Nauk Prawnych 13(2003) z. 1, s. 226.  

425Ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościołów od Państwa…, s. 229-240.  
426J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, …, s. 31-32. 
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wyznania judaistyczne oraz wyznania „nieuznawane”, czyli pozostałe (np. 

islam). Na mocy wspomnianych regulacji, duchowni uznanych wyznań są wynagradzani 

i ubezpieczani przez państwo, wspólnoty terytorialne biorą udział w finansowaniu 

wyznań, a nauczanie religii w szkołach publicznych jest obowiązkowe, śluby kościelne 

powodują skutki cywilnoprawne, Kościoły prowadzą rejestr małżeństw, chrztów i 

zgonów, wszelkie ceremonie odbywają się w obecności i z uczestnictwem kapłanów, 

obowiązujące na tym terytorium przepisy prawnokarne obejmują m.in. przestępstwo 

bluźnierstwa, a prezydent Republiki w porozumieniu z Watykanem mianuje biskupów 

Metzu i Strasburga, którzy składają przysięgę na wierność państwu427.  

Wracając do przerwanego wątku, we Francji świeckość państwa i prawa stała się 

normą konstytucyjną dopiero na mocy art. 1 Konstytucji IV Republiki Francuskiej z dnia 

27 października 1946 roku428, w myśl którego Francja jest republiką laicką, a każda istota 

ludzka bez różnicy rasy, religii i przekonań posiada prawa niezbywalne i święte. 

Nauczanie publiczne wszystkich szczebli, którego organizacja jest obowiązkiem 

państwa, ma charakter świecki i jest bezpłatne429.  

Powyższą zasadę laickości powtórzono w art. 1430 (dawniej był to art. 2 ust. 1)431 

Konstytucji V Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 roku432. Preambuła do 

obecnej Konstytucji (stanowiąca jej integralną część) zawiera odpowiednie odesłania do 

norm sformułowanych w „Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela” z 1789 roku, (w 

szczególności art. 10), w preambule do Konstytucji z 1946 roku (zwłaszcza akapitów 5 

oraz 13) oraz w „Karcie Ochrony Środowiska” z 2004 roku433. W tym przypadku, 

 
427J. Falski, Współczesny obraz, …, s. 24-25.  
428Konstytucja Republiki Francuskiej uchwalona przez Konstytucyjne Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 29 września 1946  r. i  zatwierdzona w  drodze referendum dnia 13 
października 1946 r. w: Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, cz. 1, Warszawa 
1949, s. 117.  

429J. Falski, Współczesny obraz, …, s. 11.  
430Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., w: Konstytucje 

państw Unii Europejskiej, …, s. 273: „Francja jest Republiką niepodzielną, laicką, 
demokratyczną i socjalną. Zapewnia ona równość wszystkich obywateli wobec prawa, bez 
względu na pochodzenie, rasę lub religię. Respektuje wszelkie przekonania. Jej organizacja jest 
zdecentralizowana”. 

431W pierwotnym tekście konstytucji obecny artykuł pierwszy stanowił ust.  1 art.  2; 
ustawą konstytucyjną nr 95-880 z 4  sierpnia 1995  r. pierwotny tekst artykułu pierwszego został 
uchylony i zastąpiony ww. Obecne brzmienie artykuł ten uzyskał w wyniku nowelizacji 
dokonanej ustawą konstytucyjną nr 2008-724 z 23 lipca 2008 r. za: Konstytucja Republiki 
Francuskiej z dnia 4 października 1958 r.…, s. 273. 

432Tamże. 
433Ł. Walter, Specyfika tzw. podstawowych zasad uznanych przez ustawy w porządku 

prawnym V Republiki Francuskiej, Przegląd Sejmowy 24(2016) nr 6, s. 141-142; Konstytucja 
Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., …, s. 273: „Lud francuski proklamuje 
uroczyście swoje przywiązanie do Praw Człowieka i do zasad suwerenności narodowej, tak jak 
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zauważa Krzysztof Orzeszyna „świeckość” państwa rozumiana jako 

neutralność wprowadzona przez Konstytucję, oparta jest na respekcie wolności religijnej 

i oznacza świeckość otwartą434. Zdaniem przedstawicieli doktryny współcześnie 

zauważalne jest odchodzenie od poglądu o separacji wrogiej we Francji na rzecz zasady 

laickości rozumianej jako gwarancja wolności religijnej435.  

Uzasadniając powyższy pogląd niektórzy badacze436, opierając swe o rozważania 

zawarte w „Code constitutionnel”437, konstatują, że z analizy współczesnego 

orzecznictwa francuskiego wynika, iż coraz większą wagę przywiązuje się do gwarancji 

wolności wyznania, zawężając pole zajmowane dotąd przez zasadę laickości. 

Zważywszy na moc sprawczą orzeczeń najwyższych organów sądowych, jak Rada 

Konstytucyjna czy Rada Stanu, można uznać, że zmieniają one dotychczasowy model 

francuskiej laickości na bardziej liberalny i przychylny religii. Podsumowując swe 

rozważania dotyczące zasady laickości analitycy zauważają, że choć nie zmieniono w tej 

materii Konstytucji, to we współczesnej Francji mamy do czynienia z wyraźnie 

kształtującą się nową koncepcją laickości, w której prym wiedzie poszanowanie wolności 

wyznania oraz płynące z tego faktu konsekwencje, dlatego określenie systemu rozdziału 

Kościołów i państwa historycznym mianem „wrogi” nie jest już w tym kraju aktualne438. 

Podobnego zdania jest Krzysztof Orzeszyna, w ocenie którego we Francji zauważa się 

stopniowe przejście od świeckości państwa rozumianej jako rozdział do świeckości 

państwa rozumianej jako neutralność a nawet świeckości rozumianej jako wolność 

(religijna)439. Bardziej ostrożny w swoich sądach jest Michał Szewczyk, w ocenie 

którego można raczej mówić o „wielokierunkowości ewolucji francuskiego modelu 

relacji państwowo – kościelnych”440. Omawiany autor w oparciu o takie wydarzenia jak 

m.in. wprowadzenie zakazu noszenia symboli religijnych lub strojów, za pomocą których 

 

zostały one określone w Deklaracji z roku 1789, potwierdzonej i uzupełnionej przez Wstęp do 
Konstytucji z roku 1946, jak również w Karcie środowiska naturalnego z roku 2004 r. Zgodnie z 
tymi zasadami oraz zasadą samostanowienia narodów, Republika przyznaje terytoriom 
zamorskim, które wyrażają wolę przynależenia do niej, nowe instytucje oparte na wspólnym 
ideale wolności, równości i braterstwa, mające na celu ich demokratyczny rozwój”. 

434K. Orzeszyna, Współczesne interpretacje, …, s. 226.  
435J. Falski, Współczesny obraz, …, s. 13; A. Tabak, Najważniejsze nowelizacje 

Konstytucji V Republiki Francji i ich wpływ na kształt ustroju politycznego państwa 
francuskiego, Studia Iuridica Lublinensia 26(2017) nr 2, s. 131. 

436J. Falski, Współczesny obraz, …, s. 29. 
437T.S. Renoux, M. de Villiers (red.), Code constitutionnel 2013, Paris 2012, s. 404. 
438A. Tabak, Najważniejsze nowelizacje Konstytucji V Republiki Francji, …, s. 131. 
439K. Orzeszyna, Współczesne interpretacje, …, s. 228. 
440M. 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 5(2014) nr 5, s. 92.  
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uczniowie szkół publicznych manifestują ostentacyjnie swoją 

przynależność wyznaniową, zabronienie zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej czy 

też umieszczenie w szkołach tzw. karty sekularyzmu stwierdza, że są to ewidentne 

przykłady radykalizacji rozdziału Kościoła od państwa we Francji. W konsekwencji 

wszelkie próby zdefiniowania współczesnej wersji rozdziału Kościoła od państwa we 

Francji przy pomocy jednego pojęcia skazane są na niepowodzenie. W ocenie 

Szewczyka, żadna nazwa nie jest bowiem w stanie właściwie oddać złożoności tego 

systemu, którego charakter różni się zależnie od tego, z jakim szczegółowym aspektem z 

obszaru stosunków pomiędzy sferami sacrum i profanum mamy do czynienia441.  

2.2.2.2.Model separacji radykalnej na przykładzie Holandii 

W przypadku Holandii po raz pierwszy ogłoszono „oddzielenie kościoła od 

państwa” w 1796 roku. Późniejszy okres (1796-1813) był politycznie i konstytucyjnie 

dość burzliwy. Obecne państwo i jego konstytucja stopniowo rozwijała się od 1814 roku, 

w którym powstało Królestwo Niderlandów. W XIX wieku ustrój konstytucyjny 

rozwinął się w system parlamentarny z powszechnymi wyborami dla każdego obywatela 

powyżej 18 roku życia. Z biegiem czasu rozwinął się również system stosunków 

kościelnych i państwowych. Ważna była proklamacja i akceptacja „rozdzielenia kościoła 

i państwa”442. Na początku XIX w. państwo miało znaczny wpływ na sprawy kościelne. 

Uznanie instytucjonalnej wolności wyznania, dla której nadrzędne znaczenie miała 

rewizja konstytucji z 1848 roku, doprowadziło do większej autonomii kościołów wobec 

państwa. Na przykład ustanowienie przez króla przepisów i wewnętrznej organizacji 

Holenderskiego Kościoła Reformowanego, Kościoła Luterańskiego i Gminy Żydowskiej 

stało się przestarzałe w następnych dziesięcioleciach. Przyjęcie pełnej wolności 

instytucjonalnej wyznania umożliwiło przywrócenie hierarchii rzymskokatolickiej 

biskupstwa w Holandii w 1853 roku. Wśród innych najbardziej znaczących zmian było 

porozumienie dotyczące systemu podwójnego szkolnictwa, w którym zarówno szkoły 

publiczne, jak i prywatne były finansowane przez państwa na równych prawach443. 

 
441Tamże. 
442S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands, Insight Turkey 17(2015) nr 

1,  s. 121-122; S.C. van Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands, w: 
Religion and secular state: national reports, red. J. Martinez-Torron, W.C. Durham Jr, 
Washington D.C., s. 525.  

443S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 121-122. 
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Obecne relacje między państwem a religią oparte są na 

Konstytucji z 1814 roku444 (nowelizowanej w 1815 roku: po połączeniu Belgii z 

Holandią, 1848 roku i 1972 roku)445. W 1983 roku miała miejsce generalna rewizja 

omawianego aktu, w ramach której zmieniono pierwszy rozdział dotyczący praw 

podstawowych. Konstytucja nie zawiera wprost żadnych stwierdzeń dotyczących formy 

stosunków kościelnych i państwowych446. Zdaniem przedstawicieli doktryny zasada 

rozdziału kościoła i państwa jest domyślnie zakorzeniona w holenderskiej konstytucji, w 

szczególności poprzez gwarancję wolności religii i przekonań (art. 6)447 oraz przepis o 

równym traktowaniu i niedyskryminacji (art. 1)448. Szczególne znaczenie ma również art. 

23449, który gwarantuje swobodę edukacji i wprowadza system prywatnych szkół 

podstawowych finansowanych ze środków publicznych, z których większość jest 

wyznaniowa, jako opcję obok szkół publicznych. System ten został rozciągnięty na mocy 

prawa powszechnego na licea wyznaniowe, a także uniwersytety i szkoły zawodowe. 

 
444Konstytucja Królestwa Niderlandów z 28 marca 1814 r., s. 377, 

http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Holandia_pol_010711.pdf (dostęp: 
14.03.2022) 

445S.C. van Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 526. 
446S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 124.   
447Konstytucja Królestwa Niderlandów z 28 marca 1814 r…., s. 377: „1. Każdy ma 

prawo, indywidualnie, jak też wspólnie z innymi, do swobodnego wyznawania swoich przekonań 
religijnych czy światopoglądowych, ale naruszając prawo ponosi odpowiedzialność na zasadach 
określonych w ustawie. 2. Ustawa może określić sposób korzystania z powyższego prawa poza 
budynkami i terenami zamkniętymi, mając na względzie ochronę zdrowia, interesy ruchu 
drogowego oraz zwalczanie lub zapobieganie naruszeniom porządku.”  

448Tamże: „Wszyscy, którzy przebywają w Holandii są traktowani jednakowo w 
podobnych okolicznościach. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja z powodu 
wyznania, światopoglądu, przekonań politycznych, rasy, płci lub z innych przyczyn.”  

449Tamże, s. 379: „1. Oświata stanowi przedmiot stałej troski rządu. 2. Zapewnia się 
wolność działalności oświatowej. Działalność ta podlega nadzorowi władzy, a odnośnie do 
wymienionych w ustawie form oświaty, sprawdzeniu doświadczenia i moralności nauczycieli; na 
zasadach określonych w ustawie. 3. Szkolnictwo publiczne respektujące przekonania religijne i 
światopoglądowe, z uwzględnieniem przekonań religijnych i światopoglądowych każdego, 
określa ustawa. 4. W każdej gminie władze gwarantują w dostatecznej liczbie szkół publicznych 
powszechne wykształcenie podstawowe. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez ustawę 
dopuszcza się odstępstwo od tego przepisu, jeśli istnieje możliwość uzyskania takiego 
wykształcenia poza szkołą publiczną. 5. Warunki dotyczące poziomu nauczania 
subwencjonowanego całkowicie lub częściowo ze środków publicznych określa ustawa, 
respektując w odniesieniu do szkolnictwa prywatnego swobodę religijną i światopoglądową. 6. 
Warunki ustanawia się dla wykształcenia podstawowego w taki sposób, aby w jednakowym 
stopniu zabezpieczały jakość nauczania całkowicie subwencjonowanego ze środków publicznych 
zarówno szkolnictwa prywatnego, jak i szkolnictwa publicznego. Przy tym uregulowaniu zostaje 
uszanowany, w imię swobody szkolnictwa prywatnego, wybór pomocy nauczania i angażowania 
nauczycieli. 7. Prywatne wykształcenie podstawowe, które czyni zadość warunkom określonym 
w ustawie, subwencjonuje się ze środków publicznych w takim samym stopniu, jak publiczne. 
Ustawa określa warunki, przy zachowaniu których udziela się dotacji ze środków publicznych 
prywatnym ogólnokształcącym szkołom średnim i prywatnym zakładom przygotowującym do 
szkół wyższych. 8. Rząd corocznie składa Stanom Generalnym raport o stanie oświaty”. 
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Zapewniono również inne podstawowe prawa człowieka, 

zarówno w kontekście relacji Kościół-państwo, jak i poza nimi, wśród nich wolność 

wypowiedzi i wolność prasy, a także wolność zgromadzeń i zrzeszania się450. W 

kontekście tych wolności indywidualnych Konstytucja nie wspomina jednak wprost o 

kościołach. Niemniej jednak w trakcie rewizji Konstytucji uznano, że art. 6 chroni 

również instytucjonalny wymiar wolności zapewniając kościołom wolność wyznania. 

Kościoły zatem cieszą się również wolnością wyznania, obejmującą nie tylko prawo do 

wyznawania poglądów religijnych, ale także prawo do działania zgodnie z tą opinią451. 

W konsekwencji w ramach administracji państwowej nie wyodrębniono osobnego 

departamentu (ministerstwa) ds. religijnych. Nie ma również aktu prawnego w postaci 

„ustawy o religii”452. Do 1988 roku obowiązywała pochodząca z 1853 roku „Ustawa o 

kościołach”, której zasadniczym celem było łagodzenie napięć między protestantami a 

katolikami, które pojawiły się po przywróceniu hierarchii rzymskokatolickiej w Holandii 

w 1853 roku oraz jednoznaczne uznanie autonomii Kościoła. Obecnie zasada ta została 

wyrażona w art. 2.2 Kodeksu cywilnego (Neuw Burgelijk Wetboek)453 przyznającym 

kościołom osobowość prawną454. Nie oznacza to, że kwestie wyznaniowe nie pojawiają 

się w ramach prac poszczególnych ministerstw. I tak, np. minister edukacji ma do 

czynienia ze szkołami wyznaniowymi; minister obrony powołuje kapelanów w siłach 

zbrojnych a minister kultury zajmuje się obiektami zabytkowymi, w tym zabytkami 

sakralnymi. Ponadto ministrowie sprawiedliwości i imigracji zajmują się sprawami 

religii w tym posługą duszpasterską w zakładach penitencjarnych oraz imigracją 

zagranicznych członków duchowieństwa455.  

System stosunków kościelnych i państwowych w Holandii nie pozwala na 

finansowanie przez państwo działalności religijnej jako takiej. Z tego powodu kościoły 
 

450S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 124-125. 
451S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 124-125; K. 

Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, s. 107-108; J. Szymanek, 
Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, Studia 
Politologiczne 24(2012), s. 54-55; J. Szymanek, Formy prawne instytucjonalizacji rozdziału 
państwa od kościoła, Studia z Prawa Wyznaniowego 11(2008), s. 58-59.  

452S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 126. 
453Civil Code of the Netherlands, http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm 

(dostęp: 18.03.2022): “Art. 2.2: 1. Religious communities and their independent subdivisions and 
bodies in which they are united, have legal personality. 2. They are governed by their own charter 
insofar the rules thereof are not in conflict with law. With the exception of Article 2:5, the below 
listed Articles of the present Title (Title 2.1) do not apply to them. Nevertheless, these Articles 
may be applied accordingly as far as this is in agreement with the charter of the religious 
community and the nature of the mutual relationships within that community.”  

454S.C. van Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 528. 
455S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 126-127; S.C. van 

Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 529. 
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są na ogół finansowane przez samych wierzących456. W praktyce jednak 

istnieje wiele sposobów finansowania działalności religijnej, zwłaszcza w takich 

dziedzinach jak edukacja czy posługa duszpasterska w zakładach karnych i szpitalach457. 

W przypadku edukacji, jak już wyżej zauważono Konstytucja wprowadza możliwość 

zakładania szkół wyznaniowych, w tym szkół podstawowych finansowanych przez 

państwo na takich samych zasadach jak szkoły publiczne458. W zakresie opieki 

duszpasterskiej w siłach zbrojnych oraz zakładach karnych są one finansowane przez 

państwo ze względu na obowiązek zapewnienia żołnierzom oraz osobom pozbawionym 

wolności prawa do wolności wyznania. Kapelani są mianowani odpowiednio przez 

ministrów obrony i sprawiedliwości. Zaangażowane wyznania religijne proponują 

nominację na kapelana (chrześcijańskiego, żydowskiego lub innego). Kościół katolicki 

zgłasza kandydatów do duszpasterstw katolickich459. Odmiennie przedstawia się sytuacja 

w szpitalach. Zarządy szpitali zatrudniają kapelanów lub angażują ich na podstawie 

umowy. Są one finansowane z ogólnych funduszy szpitalnych a ich dostępność jest 

gwarantowana w ramach całokształtu opieki, jaką zapewnia placówka460. W przypadku 

budynków kościelnych to są one finansowane co do zasady z funduszy samych 

kościołów. Jednak w przypadku budynków monumentalnych istnieje możliwość 

otrzymania dotacji ze środków publicznych na ich konserwację i renowację461. Ostatnią 

kategorią publicznego poparcia dla religii są ulgi podatkowe. W tej dziedzinie istnieje 

wiele różnych mechanizmów, np. zwolnienia lub obniżone taryfy są dostępne w 

kontekście podatku od spadków i darowizn przez grupy i osoby prywatne na rzecz 

kościołów462.  

Szczególną kwestią jest zawarcie małżeństwa, gdyż na mocy art. 1:68 Kodeksu 

cywilnego463, jedynym prawnie ważnym małżeństwem w Holandii jest małżeństwo 

cywilne zawarte przed urzędnikiem stanu cywilnego a ceremonie religijne nie mogą mieć 

 
456S.C. van Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 533. 
457S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 128. 
458Tamże,  s. 129.  
459S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 131; S.C. van 

Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands..., s. 533-534. 
460S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 131; S.C. van 

Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 534. 
461S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 131-132; S.C. van 

Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 534. 
462S.C. van Bijsterveld, Religion and Law in the Netherlands…,  s. 132; S.C. van 

Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 534. 
463Civil Code of the Netherlands… : “1:68. No religious ceremonies may take place 

before the parties have shown to the foreman of the religious service that the marriage has been 
contracted before a Registrar of Civil Status.” 
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miejsca przed zawarciem małżeństwa cywilnego464. Natomiast zgodnie z art. 

449 Kodeksu karnego (Wetboek van Strafrecht)465, ściganiu podlega minister kościoła, 

który dokonuje ceremonii religijnej w związku z zawarciem małżeństwa bez sprawdzenia 

istnienia prawomocnego małżeństwa466. 

3. Podsumowanie 

W omawianym rozdziale podjęto próbę wyjaśnienia jak państwa członkowskie 

określają swój stosunek do kościołów i związków wyznaniowych i tym samym 

udowodnienie tezy, że istniejący w państwach Unii pluralizm modeli relacji państwo – 

Kościół miał istotne znaczenie na pomijanie aż do lat 90. XX wieku wątku religijnego na 

poziomie Unii Europejskiej. W związku z tym w pierwszej kolejności omówiono 

stanowisko przedstawicieli doktryny, którzy podejmowali różne – mniej lub bardziej 

udane – próby stworzenia typologii stosunku państwa do Kościołów i związków 

wyznaniowych. Badacze tacy jak: Paweł Borecki, Janina Zakrzewska, Marian 

Sobolewski, Michał Pietrzak, Dorota Maj, Paweł Łyżwa, Sławomir Sitarz, Remigiusz 

Sobański, Agnieszka Romanko czy Krzysztof Orzeszyna, wskazywali na klasyczny 

podział relacji państwo – Kościół na: system powiązania i rozdziału (separacji) Kościoła 

od państwa. Natomiast Piotr Mazurkiewicz, Henryk Misztal, Andrzej Zwoliński, Józef 

Krukowski, Sławomir Sowiński, Gerhard Robbers w swych pracach badawczych 

przedstawiali różne wariacje na temat triady: państwa wyznaniowe, radykalny rozdział 

Kościoła od państwa oraz model autonomii i współpracy. Koncepcje te wzajemnie się 

przenikają i choć trudno uznać je za w pełni oryginalne nie umniejsza to ich naukowej 

wartości.  

Mając na uwadze omówione dyskusje doktrynalne w tym zakresie w 

przedmiotowej pracy dokonano analizy współczesnych relacji państwa z Kościołami i 

związkami wyznaniowymi odnosząc się do dychotomicznej klasyfikacji: państwo 

wyznaniowe vs. państwo świeckie wyodrębniając w tym drugim przypadku dwie 

kategorie: model separacji otwartej oraz model separacji radykalnej. Na tej podstawie w 

oparciu o analizę normatywną omówiono pozycję Kościołów i związków wyznaniowych 

 
464S.C. van Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands..., s. 535. 
465Criminal Code, 

https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/Netherlands_CC_am2012_en.pdf (dostęp: 
18.03.2022): “art. 449 ust. 1. A minister of religion who, prior to having been given evidence by 
the parties that their marriage has been solemnised by a civil registrar, officiates in any official 
religious ceremony in celebration of the marriage, shall be liable to a fine of the second 
category.”,  

466S.C. van Bijsterveld, Religion and the Secular State in the Netherlands…, s. 535. 



 103

na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej wychodząc z założenia, 

iż to właśnie rozwiązania normatywne pozwalają na określenie rzeczywistej sytuacji 

prawnej kościołów i związków wyznaniowych. Podstawą stały się kryteria merytoryczne, 

jak zasady ustrojowe państwa oraz zasady formalne w postaci sposobu regulacji tych 

stosunków na płaszczyźnie prawnej. Z podjętych analiz wynika, iż problematyka ta 

ewoluowała od dziesięcioleci w zależności od splotu wydarzeń religijnych i politycznych 

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.  

W przeprowadzonej eksploracji badawczej wskazano, że współcześnie w Unii 

Europejskiej nie wyróżnia się państwa wyznaniowego w wersji zamkniętej. Proces 

odchodzenia od tej formy relacji państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi 

zapoczątkowała w 1974 roku Portugalia, następnie Hiszpania (1978 rok), Włochy (1984 

rok), a w nowym milenium kontynuowała go Szwecja (2000 rok).  

Z racji na to, iż kościoły narodowe funkcjonują jeszcze w Anglii, prawosławnej 

Grecji i protestanckiej Danii szczególna uwaga została poświęcona tym trzem państwom. 

W przypadkach: greckim i duńskim odpowiednie uregulowania zostały wprowadzone już 

na poziomie konstytucyjnym. Konsekwencją takiego rozwiązania jest w pierwszej 

kolejności wsparcie finansowe jakie otrzymują od państwa kościoły uznane za narodowe. 

W przypadku Grecji dofinansowanie odbywa się z budżetu państwa w sposób 

bezpośredni, natomiast w Danii przyjmuje ono postać podatku kościelnego. W dalszej 

kolejności duchowni mają status urzędników państwowych, religia jest nauczana w 

szkołach a wolność religijna choć formalnie została uregulowana na poziomie 

konstytucji to w praktyce podlega pewnym ograniczeniom: w Grecji przysługuje ona 

wyłącznie „religiom znanym” a w Danii inne niż Kościół Ludowy kościoły i związki 

wyznaniowe są zobowiązane do płacenia podatków a subwencje państwowe otrzymują 

wyłącznie na działalność socjalną z wyłączeniem możliwości finansowania zadań 

związanych ze sprawowaniem kultu. W Anglii natomiast na monarsze spoczywa 

obowiązek bycia protestantem pozostającym w jedności z Kościołem Anglii, pełnienie 

przez panującego roli Naczelnego Rządcy Kościoła urzędowego i Obrońcy Wiary, 

dokonywanie przez monarchę nominacji na najwyższe stanowiska w Kościele Anglii (za 

radą premiera), zasiadanie przez biskupów diecezjalnych tegoż Kościoła w Izbie 

Lordów, stanowienie przez parlament brytyjski prawa dla tegoż Kościoła (również w 

sprawach wewnątrzkościelnych), roztaczanie przez premiera i rząd kontroli nad 

procedurami legislacyjnymi w przedmiocie prawa o Kościele Anglii i nominacji na 
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najwyższe stanowiska kościelne, posiadanie przez sądy tegoż Kościoła 

statusu organów państwowych467. 

W dalszej części pracy, podjęto próbę systematyzacji państw świeckich, które w 

UE stanowią przeważającą większość. I choć nie ma jednego konkretnego modelu 

państwa świeckiego, powszechnie jako wyznacznik przyjmuje się zasadę separacji 

państwa od Kościoła. W tym zakresie wyodrębniono państwa świeckie w wersji separacji 

otwartej (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska, Słowacja) oraz separacji radykalnej 

(Francja, Holandia).  

W przypadku państw z modelem separacji otwartej cechą wspólną jest 

uregulowanie na poziomie konstytucji kwestii wolności religijnej w aspekcie 

indywidualnym oraz wspólnotowym (konstytucja Hiszpanii w tym zakresie posługuje się 

terminem „wolności ideologicznej”), a także niezależność i autonomii Kościołów i 

związków wyznaniowych. Dodatkowo w państwach, w których relacje zostały oparte na 

modelu separacji otwartej obowiązują konkordaty określające zakres przedmiotowy 

relacji państwa z Kościołem katolickim. W przypadku Niemiec konkordat został 

podpisany na poziomie federalnym, jak i trzech landów: Bawarii, Dolnej Saksonii oraz 

Sary. Ponadto, na skutek uwarunkowań historycznych, umowa o charakterze 

konkordatowym określająca stosunki państwa z Kościołem stanowi podstawę prawną 

tych relacji również w trzech departamentach francuskich (Dolny Ren, Górny Ren, 

Mozela). Na poziomie konkordatów uregulowano takie sprawy jak m.in.: nauczanie 

religii w szkołach, posługę duszpasterską w siłach zbrojnych, zakładach karnych, 

szpitalach, finansowanie instytucji oświatowych kościelnych, zawieranie małżeństw czy 

mianowanie biskupów. Natomiast na Słowacji konkordat przewiduje podpisanie umów 

parcjalnych w takich kwestiach jak klauzula sumienia; szkolnictwo i nauczanie religii; 

opieka duszpasterskiej w siłach zbrojnych i służbach porządkowych oraz finansowe 

zabezpieczenia Kościoła katolickiego. Warto zauważyć, że do tej pory podpisano tylko 

dwie umowy dotyczące posługi duszpasterskiej oraz edukacji. Jeszcze inaczej sytuacja w 

tym zakresie przedstawia się w Hiszpanii, w której miejsce Konkordatu z 1953 roku 

zajęło pięć umów międzynarodowych podpisanych ze Stolicą Apostolską w latach 1976-

1979 regulujących takie kwestie jak wybór biskupów, status prawny Kościoła 

katolickiego i jego jednostek organizacyjnych; wolność Kościoła w dziedzinie 

komunikowania się; poszanowania niedziel i dni świątecznych; duszpasterstwo w 

zakładach penitencjarnych, wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej i społecznej; 

 
467T. J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Warszawa 

2016, s. 189-410. 
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działalność charytatywna i opiekuńcza; małżeństwa wyznaniowe; 

kwestie ekonomiczne oraz sprawy związane z nauczaniem i kulturą, a także opieką 

duszpasterską w siłach zbrojnych.  

Za specyficzną należy uznać również sytuację w Polsce, gdzie na mocy 

konstytucji wzajemne relacje państwa z innymi niż Kościół katolicki kościołami i 

związkami wyznaniowymi zostały uregulowane na podstawie ustaw poprzedzonych 

podpisaniem umowy z rządem. Natomiast materia regulacji jest co do zasady taka sama 

jak w konkordacie.  

Oprócz ustaw zasadniczych, umów konkordatowych i umów parcjalnych kwestie 

wyznaniowe w państwach z modelu separacji otwartej uregulowano również na poziomie 

ustawodawstwa zwykłego np. ustawa z 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania (Polska), ustawa nr 206 z dnia 20 maja 1985 roku regulująca 

kwestie finansowe (Włochy), ustawa organiczna z 5 lipca 1980 roku o wolności religijnej 

(Hiszpania), czy dwie ustawy: nr 308/1991 w sprawie wolności wyznania oraz pozycji 

kościołów i stowarzyszeń religijnych z późniejszymi zmianami i nr 370/2019 o 

finansowym wspieraniu działalności kościołów i związków wyznaniowych (Słowacja).  

W przypadku państw z modelu separacji radykalnej ustawy zasadnicze również 

regulują kwestię wolności religijnej, która w przypadku Francji rozumiana jest jako 

laickość. W państwie tym od 1905 roku Kościół katolicki nie otrzymuje dotacji 

państwowych a jego funkcjonowanie opiera się wyłącznie na datkach wiernych. 

Nauczanie religii odbywa się poza szkołą w ramach katechezy parafialnej. Ponadto we 

wspominanych już trzech departamentach: Dolny Ren, Górny Ren i Mozela istnieje w 

szkołach obowiązkowe i konfesyjne nauczanie religijne dla katolików, dwóch wyznań 

protestanckich (luterańskiego i reformowanego) oraz wyznawców judaizmu468. We 

Francji nie przyznaje się Kościołom podmiotowości publiczno-prawnej. Ich formalno-

prawny status, jako prywatnych stowarzyszeń kultowych, zależy od jednostronnych 

decyzji władzy świeckiej469. W Holandii natomiast zasada świeckości wynika nie 

explicite a implicite z całokształtu postanowień Konstytucji a zasada wolności sumienia i 

wyznania w ujęciu instytucjonalnym jest eksplorowana z przepisu Konstytucji 

zapewniającego te wolności w aspekcie indywidualnym. Cechą charakterystyczną jest 

również brak odpowiednich ministerstw ds. wyznań, czy co do zasady samofinansowanie 

 
468B. Skłodowski, Kształt edukacji religijnej we Francji, Studia Katechetyczne 12(2016), 

s. 85. (s. 79-96) 
469K. Białas-Zielińska, Religie, Kościoły i związki wyznaniowe w prawie Unii 

Europejskiej, Wrocławskie Studia Erazmiańskie 5(2011), s. 339.  
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działalności kościołów, którym na mocy uregulowań kodeksowych 

przyznano osobowość prawną. Ponadto Kościoły mają prawo do zakładania i 

prowadzenia szkół wyznaniowych. Co ciekawe, państwo zapewnia opiekę duszpasterską 

na poziomie zakładów karnych oraz w jednostkach wojskowych, natomiast w szpitalach 

duchowni opłacani są ze środków danej placówki medycznej. Natomiast w zakresie 

zawierania małżeństw uznawane są wyłącznie małżeństwa cywilne z zastrzeżeniem, iż 

ceremonia religijna nie może mieć miejsce prze zawarciem związku świeckiego.  

Podsumowując, kraje europejskie na przestrzeni dziesięcioleci w różny sposób 

podchodziły do kwestii wolności religijnej i sekularyzmu oraz ich wdrażania do 

porządku publicznego i prawa. Zaprezentowane systemy stosunków i modele nasuwają 

wniosek, że uregulowania prawne w poszczególnych państwach Europy, każde na swój 

sposób, miały na celu zachowanie równowagi w relacjach między kościołem a państwem 

oraz między religią a prawem z poszanowaniem historycznych uwarunkowań. 

Rozbieżności w materii regulacji nawet w ramach państwa z tego samego modelu 

sprawiły, że jednolite uregulowanie spraw w zakresie relacji UE – podmioty konfesyjne 

na poziomie wspólnotowym stało się jednak niemożliwe.  
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Rozdział III 

Podstawy relacji instytucjonalnych Unii Europejskiej z kościołami i 

związkami wyznaniowymi 

Wprowadzenie  

W tej części dysertacji zostanie podjęty wątek ewolucji podstaw prawnych, na 

których został oparty dialog instytucji unijnych z Kościołami i związkami 

wyznaniowymi. Kształtowanie się stanowiska Unii wobec religii i kościołów przebiegało 

w dwóch etapach, których cezurą jest 1997 rok, w którym przyjęto „Deklarację 11” 

dołączoną do „Traktatu Amsterdamskiego”470. Jak zauważa się w doktrynie, integracja 

europejska do wspomnianej powyżej daty miała przede wszystkim charakter 

ekonomiczny471. Celem był swobodny przepływ: osób, kapitału, dóbr oraz usług, i to te 

cztery wolności stały się fundamentem wspólnego rynku472. Z tego też względu w trzech 

pierwszych traktatach Wspólnot Europejskich nie znajdziemy zapisów odnoszących się 

do praw obywateli czy praw człowieka, nie ma tam również żadnych przepisów 

procesowych wskazujących na tryb ich ochrony. Kwestie te w tamtym czasie 

pozostawały w gestii państw członkowskich. Brak instrumentów ochrony praw 

podstawowych zaczął być widoczny wówczas, gdy sądy państw członkowskich zaczęły 

orzekać na podstawie zasad prawnych wynikających z prawa pierwotnego. Taka 

praktyka miała swoje źródło w prymacie prawa wspólnotowego nad normami prawa 

krajowego473. Jednak zakres ochrony prawnej praw podstawowych przed sądami i 

instytucjami krajowymi nie był kompletny, z zasad prawa pierwotnego nie wynikały 

bowiem żadne konkretne rozwiązania dotyczące ochrony tych praw przed instytucjami 

wspólnotowymi474. Co prawda Parlament Europejski podejmował wcześniej wiele prób 

zmierzających do określenia praw podstawowych na obszarze Wspólnot, lecz nie 

 
470J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół Katolicki. Zarys problematyki, Roczniki 

Nauk Prawnych 13(2003) z. 1, s. 202-203.  
471A. Kowalska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - akt prawny czy 

polityczny?, Studia Prawnoustojowe 6(2006) nr 6, s. 203-204.  
472A. Manzella, Dal mercato ai diritti w: Riscrivere i diritti in Europa, red. A. Manzella, 

P. Melograni, E. Piaciotti, S. Rodotà, Bologna 2001, s. 29. 
473A. Kowalska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, …, s. 203.  
474Zob. G. Rivosecchi, La Carta dei diritti tra codificazione sui generis e diritto 

previgente, w: Il principio di omogeneità nell’Unione europea. Dopo il “caso Austria” e la 
Carta dei diritti fondamental, red. V. Atripaldi, R. Miccù, Padova 2003, s. 255. 
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przynosiły one pożądanych rezultatów. W grudniu 1973 roku na szczycie 

Rady Europejskiej w Kopenhadze przyjęto „Deklarację o tożsamości europejskiej”, w 

której określono tożsamość europejską w oparciu o wspólne pozaekonomiczne wartości 

jak rządy prawa czy prawa człowieka475. I choć „Deklaracja” nie miała charakteru 

prawnie wiążącego, to uznano jej zapisy za oficjalne stanowisko Wspólnot w stosunkach 

zewnętrznych476. 

Pierwsza konkretna inicjatywa w omawianym zakresie została podjęta 16 

listopada 1977 roku, kiedy to uchwalono „Resolution on the granting of special rights to 

be citizens of the European Community in implementation of the decision of the Paris 

Summit of December 1974”477 skłaniającą do opracowania katalogu praw na podstawie 

„Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” z 1950 roku, „Międzynarodowego Paktu 

Narodów Zjednoczonych” z 1966 roku oraz praw cywilnych i politycznych zawartych w 

konstytucjach państw – członków478.  

Następną ważną inicjatywą był „Traktat Wspólnotowy” z 1984 roku479, 

przygotowany przez Altiero Spinellego. Otóż w dniu 14 lutego 1984 roku Parlament 

Europejski przyjął „Projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską”480, znany 

również jako „projekt Spinelliego” od nazwiska sprawozdawcy – koordynatora 

parlamentarnej komisji, który przygotowała tekst. Projekt traktatu składał się z 87 

artykułów, w których dążono do uzupełnienia i zmiany wcześniejszych traktatów 

ustanawiających Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do instytucji, polityki i 

zarządzania finansami, oprócz określenia celów, metod działania i uprawnień 

(kompetencji) Unii Europejskiej. W rezolucji wprowadzono pojęcie „Unii Europejskiej” 

– unii posiadającej osobowość prawną; podkreślono w niej koncepcję europejskich 

obywateli jako aktywnych uczestników procesu decyzyjnego; zapisano zasadę 

pomocniczości, zgodnie z którą uprawnienia miały być podzielone między Unię i 

 
475C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 

2000, s. 409; B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka Unii 
Europejskiej,  Acta Pomerania 2(2009), s. 167-168. 

476J. Sozański, Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie 
prawnym, Warszawa-Poznań 2003, s. 113.   

477Resolution on the granting of special rights to be citizens of the European Community 
in implementation of the decision of the Paris Summit of December 1974 (point 11 of the final 
communique) (Dz. U. UE 1977 C 299, s. 26-27). 

478A. Kowalska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, …, s. 205.  
479R. Lugarini, Rola Altiero Spinelliego w powstaniu Unii Europejskiej, s. 1, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589781/EPRS_BRI(2016)589781_P
L.pdf (dostęp: 12.01.2020) 

480Projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską z 14 lutego 1984 r., w: Integracja 
europejska w dokumentach, S. Parzymies, Warszawa 2008, s. 314-323. 
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państwa członkowskie, oraz potwierdzono zasadę pierwszeństwa 

prawa UE wobec prawa państw członkowskich. W odniesieniu do realizacji celów Unii 

komisja skupiła się przede wszystkim na takich aspektach, jak: wyeliminowanie 

dysproporcji regionalnych; ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; 

badaniach naukowych z myślą o postępie narodów europejskich; osiągnięciu postępu 

gospodarczego w ramach wolnego rynku wewnętrznego; stabilności waluty; promowaniu 

stosunków międzynarodowych; swobodnym przepływie osób i idei oraz ochronie i 

rozwoju praw człowieka. Mimo zatwierdzenia przez Parlament, projekt traktatu został 

jednak pominięty w debacie międzyinstytucjonalnej481.  

Oceniając walor prawny omawianego traktatu badacze konstatują, iż był on 

jednym z elementów mających wpływ na przyjęcie w 1986 roku „Jednolitego Aktu 

Europejskiego” (JAE)482. Dzięki przyjęciu JAE po raz pierwszy w prawie pierwotnym 

znalazły się zapisy dotyczące poszanowania praw człowieka oraz zasad 

demokratycznych w stosunkach między państwami483. W preambule wskazanego 

dokumentu nawiązano bowiem do „Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności” (EKPC) oraz „Europejskiej Karty Socjalnej”484.  

Kolejną inicjatywą było przyjęcie w dniu 12 kwietnia 1989 roku przez Parlament 

Europejski „Resolution adopting the Declaration of Fundamental Rights and 

Freedoms”485 opartej na dokumencie zwanym w literaturze przedmiotu od nazwiska jego 

autora „Raport De Guchta” (De Gucht Report). Do wolności religijnej nawiązano w art. 4 

(Freedom of thought), art. 5 ust. 1 (Freedom of opinion and information). Na temat 

wolności religijnej w kontekście zakazu dyskryminacji wypowiadano się art. 3 ust. 2 

(Equality before the law)486. W literaturze przedmiotu uznaje się, że omawiana Rezolucja 

wprowadzała pierwszy wspólnotowy katalog praw człowieka, który nakreślił wytyczne 

pod przyszłą „Kartę Praw Podstawowych”487.  

 
481R. Lugarini, Rola Altiero Spinelliego, …, s. 6-7. 
482A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin 2007, s. 59. 
483B. Bednarczyk, Ewolucja europejskiego systemu ochrony praw człowieka w kontekście 

Traktatu Lizbońskiego, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce, red. P. Borowiec, R. 
Kłosowicz, P. Ścigaj, t. 2, Kraków 2014, s. 448  

484I. Miedzińska, Prawa człowieka w polityce zagranicznej Unii Europejskiej – aspekty 
prawne, Młody Jurysta 6(2018) nr 1, s. 46.  

485Resolution adopting the Declaration of Fundamental Rights and Freedoms, 
https://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a2_0003_89_en_en.pdf (dostęp: 21.12.2019) 

486Tamże. 
487S. Greer, J. Gerards, R. Slowe, Human Rights in the Council of Europe and the 

European Union: Achievements, Trends and Challenges, Cambridge 2018, s. 240. 
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W 1989 roku z inicjatywy Rady i Komisji została podpisana w 

Strasburgu „Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników”, która jednak nie 

została uznana przez Parlament i tym samym nie miała mocy wiążącej488.  

Kolejnym krokiem było podpisanie w Maastricht „Traktatu o Unii Europejskiej”, 

który w art. 6 ust. 2 mając na uwadze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 

wprowadził prawa podstawowe do prawa pierwotnego. Co więcej, poprzez ustanowienie 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, do której celów 

zaliczono m.in. poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, omawiana 

problematyka została bezpośrednio powiązana ze stosunkami zewnętrznymi UE489. 

W 1994 roku Parlament podjął dwie uchwały: pierwsza z 18 stycznia dotyczyła 

przystąpienia do „Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”490. Natomiast na mocy 

drugiej uchwały z dnia 10 lutego 1994 roku Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła 

projekt „Konstytucji dla Unii Europejskiej” (tzw. Raport Hermana)491, który w tytule 

VIII (Human rights guaranteed by the Union) zawierał nową wersję katalogu praw 

człowieka uzupełnioną o „Freedom of thought”, w ramach której wyróżniano gwarancję 

wolności religijnej (wraz z prawem do sprzeciwu sumienia w kontekście służby 

wojskowej)492. Od 1995 roku Komisja powoływała „Komitety mędrców”, których 

zadaniem było opracowanie katalogu praw podstawowych493. Następnie w 1999 roku na 

posiedzeniu Rady Europy w Kolonii podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad 

dokumentem, który by w sposób kompleksowy określał katalog praw człowieka na 

obszarze Unii494. Zwieńczeniem prac było przyjęcie „Karty Praw Podstawowych” (KPP), 

a następnie Traktatu lizbońskiego495. 

 W związku z powyższym w dalszej części dysertacji zostaną omówione w ujęciu 

chronologicznym: tzw. Klauzula o kościołach w „Traktacie Amsterdamskim”, „Biała 

Księga”, „Karta Praw Podstawowych”, projekt Konstytucji Unii oraz „Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej” z 2007 roku mający kluczowe znaczenie dla 

przedmiotu dysertacji. Na końcu zostaną omówione podmioty dialogu instytucjonalnego 

 
488B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka, …, s. 168. 
489I. Miedzińska, Prawa człowieka, …, s. 46.  
490B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka, …, s. 169. 
491Resolution on the Constitution of the European Union, s. 155-170 

https://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a3_0064_94_en_en.pdf (dostęp: 21.12.2019) 
492R. Rack, S. Lausegger, The Role of the European Parliament: past and future, w: The 

EU and Human Rights, red. P. Alston, M. Bustelo, J. Heenan, New York 1999, s. 806.  
493B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka, …, s. 169. 
494A. Kowalska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, …, s. 205.  
495B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka, …, s. 166. 
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Unii Europejskiej odpowiedzialne za prowadzenie narracji z Kościołami i 

związkami wyznaniowymi 

1. Klauzula o kościołach w Traktacie Amsterdamskim  

„Traktat o Unii Europejskiej” (TUE) zwany również „Traktatem z Maastricht”, 

podpisany 7 lutego 1992 roku496 wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. W art. F ust. 2497 

jednoznacznie określono zasadę poszanowania praw człowieka jako jedną z 

podstawowych zasad na jakich opiera się integracja europejska498. Treść omawianego 

przepisu jednoznacznie wskazywała na „Europejską Konwencję o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności” oraz wspólne tradycje konstytucyjne państw 

członkowskich jako wyraz wspólnych wartości jako podstawowe dokumenty 

pozwalające sformułować katalog praw człowieka na poziomie Wspólnoty. Oznaczała to, 

że Wspólnoty przy realizacji swoich kompetencji określonych w prawie pierwotnym nie 

mogły naruszać standardów ochrony praw człowieka wynikających z ww. 

dokumentów499. Takie podejście w kwestii praw człowieka wynikało, w ocenie 

przedstawicieli badaczy z faktu, że Wspólnoty nie mogły zlekceważyć czynników 

kulturowych i społecznych służących procesowi integracji europejskiej. Wzrastała 

bowiem świadomość, że Wspólnota potrzebuje określonego systemu wartości, który 

byłby oparty na zasadach demokracji oraz poszanowania kultur i tradycji poszczególnych 

państw członkowskich500. 

W marcu 1996 roku w Turynie (Włochy) rozpoczęto konferencję międzyrządową, 

której celem był przegląd „Traktatu o Unii Europejskiej”. Będący jej rezultatem tzw. 

Traktat z Amsterdamu, „zmieniający traktat UE, traktaty ustanawiające Wspólnoty 

Europejskie oraz niektóre powiązane akty prawne”, został podpisany 2 października 

1997 roku501. Mariusz Muszyński stwierdza, że w „Traktacie z Amsterdamu” dokonano 

zmiany systemowej. Dawny art. F otrzymał numer 6, a przepis gwarantujący 
 

496Traktat o Unii Europejskiej, w: Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór 
dokumentów, red. S. Bieleń, Warszawa 1998, s. 436-440. 

497Tamże, s. 437: „Unia respektuje Unia respektuje prawa podstawowe zagwarantowane 
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Obywatelskich, podpisanej w 
Rzymie 4 listopada 1950 r., oraz prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych, wspólnych dla 
Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego”. 

498M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009, s. 
43-44. 

499Tamże, s. 44.  
500K. Orzeszyna, Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, 

Roczniki Nauk Prawnych 10(2000), z. 2, s. 228.  
501Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty 

ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (Dz. U. 2004, nr 90, poz. 
864).  
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poszanowanie przez UE tożsamości narodowej państw został przesunięty – 

stał się jego ust. 3. Natomiast w nowym ust. 1 zawarto wartości uznane za aksjologiczny 

fundament, na którym opiera się Unia Europejska. Bez zmian przetrwała również treść 

traktatowego wstępu. Oceniając tę zmianę Muszyński zauważa, że tylko pozornie miała 

ona charakter korekty normy bowiem faktycznie skutki tej zmiany są znaczące, gdyż 

tożsamość narodowa straciła w ten sposób rangę fundamentu UE na rzecz art. 6 ust. 1 

TUE502. Jednocześnie wspomniany prawnik podaje stanowisko odmienne od swojego 

autorstwa Cezarego Mika503, zdaniem, którego na mocy wykładni funkcjonalnej w ust. 1 

wyrażone są zasady, które chociaż przejęte z realiów państwowych, mają odnosić się 

zwłaszcza do konstruowania wspólnotowej (unijnej) rzeczywistości instytucjonalno-

prawnej, a więc pewnej nadbudowy nad urządzeniami państwowymi. Tożsamość 

narodowa nie mieści się w kręgu zasad, które mogłyby służyć temu celowi, plasując się 

wyłącznie w płaszczyźnie państwowej. Stąd być może logiczniejsze jest oddzielenie jej 

od zasad z ust. 1 i ujęcie w osobnym paragrafie504. 

Jak zauważa Krzysztof Warchałowski, art. 6 ust. 1505 sankcjonuje zasady prawa 

stanowiące istotę Unii przez powołanie zasad wspólnych dla wszystkich państw 

członkowskich506. Mając na uwadze wnioski Stefana Hambury i wspominanego już 

Mariusza Muszyńskiego507 konkluduje, że omawiany przepis w ust. 2508 rozwijając 

zasadę poszanowania praw człowieka podnosi ją tym samym do rangi zasad ogólnych 

Wspólnoty. Następnie powołując się na Józefa Krukowskiego509 oraz Dagmarę 

Kornobis-Romanowską510, zauważa, że określając jako punkt odniesienia „Europejską 

Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” z art. 6 ust. 2 Traktatu 

wynika prawo do wolności myśli, sumienia i religii szczegółowo określone w art. 9 

 
502M. Muszyński, Świadomość unormowana. Tożsamość narodowa i tożsamość 

europejska jako przedmiot prawa UE, Zeszyty Prawnicze UKSW 9(2009) z. 1, s. 32.  
503C. Mik, Prawo wspólnotowe, Warszawa 1999, s. 466.  
504M. Muszyński, Świadomość unormowana, …, s. 32.   
505Traktat z Amsterdamu…: „art. 6 ust. 1. Unia opiera się na zasadach wolności, 

demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, na 
zasadach, które są wspólne dla Państw Członkowskich 

506K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii 
Europejskiej, Studia z Prawa Wyznaniowego 7(2004), s. 8.  

507S. Hambura, M. Muszyński, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Biała 
2001, s. 95-96. 

508Traktat z Amsterdamu…: „Unia respektuje prawa podstawowe zagwarantowane w 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisanej w 
Rzymie 4 listopada 1950 r., oraz prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych, wspólnych dla 
Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego” 

509J. Krukowski, Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2003, s. 224. 
510D. Kornobis-Romanowska, Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa 

Wspólnot Europejskich, Warszawa 2001.  
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wskazanej Konwencji oraz art. 2 Pierwszego Protokołu Dodatkowego. 

Tym samym Traktat pośrednio wprowadza gwarancje wolności religijnej w aspekcie 

indywidualnym511. Natomiast brak jest podobnych gwarancji w wymiarze 

instytucjonalnym co oznacza, że działalność Kościołów i związków wyznaniowych jako 

autonomicznych podmiotów mających status instytucji życia publicznego została 

sprowadzona wyłącznie do sfery życia prywatnego512.  

W takiej sytuacji zrodziła się obawa, że religia w państwach członkowskich 

zostanie zredukowana do sfery życia prywatnego, a rola Kościołów w Unii zostanie 

zmarginalizowana. Omawiając ten wątek Józef Krukowski podaje, iż w zaistniałej 

sytuacji rząd RFN na wniosek Konferencji Biskupów Niemieckich Kościoła 

Katolickiego i władz niemieckich kościołów protestanckich wysunął na konferencji Rady 

Europejskiej w Amsterdamie postulat by „Traktat o Unii Europejskiej” bądź „Traktat o 

utworzeniu Unii Europejskiej” uzupełnić o następującą zasadę: „Unia przestrzega 

konstytucyjno-prawnej pozycji wspólnot wyznaniowych w państwach członkowskich 

jako wyrazu tożsamości państw członkowskich i ich kultur, oraz jako części wspólnego 

dziedzictwa kulturowego”513. Tak samo postąpiła Stolica Apostolska, zgłaszając autorski 

projekt art. F ust. 3 w brzmieniu: „Unia Europejska uznaje znaczenie Kościołów i innych 

wspólnot religijnych dla tożsamości i kultur państw członkowskich i dla wspólnego 

dziedzictwa kulturowego narodów Europy”. Ponadto Stolica Apostolska wnioskowała, 

aby uzupełnić art. 230 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej o następujący 

zapis: „Wspólnota Europejska przestrzega właściwej Kościołom i innym wspólnotom 

religijnym pozycji prawnej w państwach członkowskich oraz odrębności ich 

wewnętrznych struktur”514. Z powodu braku jednomyślności będącej zasadą w 

przypadku inicjatywy uchwalenia nowej normy prawnej powszechnie obowiązującej w 

Unii, uznanie statusu prawnego Kościołów w formie nowelizacji „Traktatu o utworzeniu 

UE” stało się niemożliwe515. Ostatecznie Rada Europejska w dniu 18 czerwca 1997 roku 

jednomyślnie uchwaliła oświadczenie - „Deklarację w sprawie statusu kościołów i 

organizacji nie wyznaniowych”, któremu nadano roboczą nazwę „klauzuli o Kościołach” 

(w literaturze przedmiotu można spotkać się również z terminem: „Deklaracja 11”)516. 

Treść przyjętego postanowienia brzmi: „Unia Europejska szanuje i nie narusza statusu, z 

 
511K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej, …, s. 9.  
512Tamże, s. 9-10.  
513J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół Katolicki, …, s. 212.  
514Tamże. 
515Tamże, s. 213.  
516Tamże. 
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którego korzystają, na mocy prawa krajowego, kościoły i stowarzyszenia 

lub wspólnoty religijne w Państwach Członkowskich. Unia Europejska szanuje również 

status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych”517.  

Podejmując się analizy leksykalnej treści „Deklaracji 11” niektórzy 

przedstawiciele doktryny prawa zauważają, że sformułowanie: „Unia szanuje” wyraża 

treściowo granice kompetencji Wspólnoty. W stosunku do regulacji prawnych państwo-

Kościół, sformułowanie to wprowadza ograniczenie, by przestrzegała ona konstytucyjnej 

pozycji konkretnych wspólnot religijnych. Unia Europejska zobowiązuje się nie tylko do 

przestrzegania, lecz także do nienaruszania statusu Kościołów, zagwarantowanego im 

przez prawo poszczególnych państw członkowskich. Ogólny charakter tego 

sformułowania sprawia, iż obejmuje ono wszystkie regulacje prawne określające pozycję 

Kościołów i wspólnot religijnych w społeczeństwie w stosunku do państwa. 

Uwzględniono w nim istniejące zróżnicowania historyczne i kulturowe, jakie występują 

w państwach członkowskich. Sens tego postanowienia wynika z założenia, że Kościół 

musi być obecny w zasadniczym prawie Unii Europejskiej po to, by przez jej instytucje 

był postrzegany jako ważny i samodzielny podmiot518. Podobnego zdania jest Krzysztof 

Warchałowski dodając do powyższych rozważań, że klauzula kościelna zapewnia 

ochronę Kościołom i wspólnotom religijnym przed bezzasadną ingerencją ze strony Unii 

a ponadto stanowi wyraz uznania wolności religijnej w aspekcie zbiorowym. Tym 

samym omawiana „Deklaracja” ustala gwarancję ochrony wolności religijnej w 

wymiarze instytucjonalnym519. Podmiotami tak rozumianej ochrony, kontynuuje 

Warchałowski, są Kościoły i inne związki wyznaniowe520.  

Powyższy katalog poszerza o nowe podmioty Józef Krukowski zdaniem, którego, 

ze statusem prawnym kościoła zrównano stowarzyszenia światopoglądowe (deistyczne i 

ateistyczne) co stanowi przejaw poszanowania przez Unię Europejską pluralizmu 

systemów relacji między państwem a kościołem i organizacjami niewyznaniowymi521. 

Analizując omawiany dokument Roman Szewczyk stwierdza, że w „Deklaracji 

11” Unia zobowiązała się zarówno do przestrzegania statusu kościołów jak i do 

nienaruszania go poprzez ustawodawstwa wewnętrzne poszczególnych państw. 

 
517Zob. H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej” w Traktacie Amsterdamskim, 

Studia Europejskie 2(1998) nr 1, s. 24-25. 
518K. Orzeszyna, Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej,…, s. 233.  
519K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej, …, s. 12. 
520Tamże.  
521J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół Katolicki, …, s. 214.  
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Nawiązując do uwag Anastazji Gajdy522, Szewczyk zauważa, że 

uznanie statusu prawnego prowadzi do zaakceptowania pozycji Kościołów jako 

partnerów w procesie zjednoczenia Europy. Kontynuując swój wywód, Szewczyk 

konkluduje, że pomimo iż mamy do czynienia z zapisem w formie deklaracji, która w 

odróżnieniu od protokołów nie ma mocy prawnej, to jednak z uwzględnieniem art. 31 

„Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatowym” z 1969 roku traktowana jest jako 

„kontekst Traktatu z Amsterdamu”523. Podobne zdanie ma Mariusz Muszyński, w ocenie 

którego wybór formuły – deklaracji – jak i jej treść, są powszechnie odczytywane jako 

oznaczające niezaangażowanie religijne Unii i jej wyznaniową neutralność. Jednak z 

prawnego punktu widzenia, deklaracja nie ma formalnego znaczenia. Nie jest częścią 

prawa wspólnotowego. Składają ją poszczególne państwa, a nie Wspólnota czy Unia jako 

samodzielne podmioty. Nie wiąże wprost, a jedynie jest tzw. aktem okołotraktatowym, 

który zgodnie z „Konwencją wiedeńską o prawie traktatów” z 23 maja 1969 roku, może 

być jednym z elementów uwzględnianych przy interpretacji umów międzynarodowych. 

Jednakże zdaniem Muszyńskiego charakter prawny omawianego dokumentu sprawia, że 

nie ma on wpływu na unijne prawo wtórne524. 

Na temat znaczenia prawnego „Deklaracji” wypowiada się także Michael Heinig, 

który zauważa, że klauzula miała mieć przede wszystkim znaczenie polityczne a nie 

prawne, co sprawiło, iż nie została dołączona do głównej części traktatu. Zdaniem 

wspominanego badacza miał to być tylko sygnał dla przedstawicieli Kościołów i 

związków wyznaniowych, że „zaczynają się one liczyć w unijnej rozgrywce”525.  

Klauzula charakteryzuje się dużą ogólnością, co było podstawą do 

zaakceptowania jej przez wszystkie państwa. Ogólność sformułowań klauzuli – jak 

zauważa Helmut Juros – daje jej również dużą pojemność treściową. Jak zauważa: 

„Znaczeniowo obejmuje ona wszystkie istniejące już regulacje prawne określające 

pozycję kościołów i wspólnot religijnych w społeczeństwie cywilnym w stosunku do 

państwa. Uwzględnia ona istniejące zróżnicowania historyczne i kulturowe państwa 

prawa funkcjonującego w ramach Unii”526. W ocenie Romana Szewczyka tzw. klauzula 

kościelna „Traktatu Amsterdamskiego” podkreśliła rolę Kościołów i innych związków w 

 
522A. Gajda, Kościoły i związki wyznaniowe w prawie wspólnotowym, w: Instytucje 

religijne w krajach Unii Europejskiej, red. E. Firlit, Warszawa 2009, s. 21. 
523R. Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe a prawo traktatowe Unii Europejskiej, 

Studia Ełckie 13(2011), s. 359. 
524M. Muszyński, Świadomość unormowana, …, s. 49.  
525M. Heinig, Law on Churches and Religion in the European Legal Area – Through 

German Glasses, German Law Journal 6(2007) nr 8, s. 570. 
526Zob. H. Juros, Kulturowe motywy „klauzuli kościelnej”, …, s. 25. 
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dziele integracyjnym Europy. Unia Europejska zobowiązała się do 

postawy nowej w stosunku do podmiotów prawa, za jakie uznała Kościoły, związki 

wyznaniowe i światopoglądowe. Przyjęto bowiem, że w relacjach Unia – Kościoły 

obowiązywać będzie zasada nieingerencji, wzajemnego uznania i autonomii527. Klaudyna 

Białas-Zielińska zwróciła uwagę również na inne konsekwencje wejścia w życie 

omawianej „Deklaracji 11”. Otóż, po uchwaleniu klauzuli wspólnoty wyznaniowe mogły 

występować wobec UE na gruncie prawa europejskiego, gdyż klauzula uznawała 

osobowość prawną Kościołów oraz wspólnotowy wymiar religii. Ponadto, poprzez 

klauzulę Unia zaakceptowała fakt, że w poszczególnych krajach członkowskich 

ukształtowały się różne modele stosunków między Kościołem a państwem528.  

2. Karta Praw Podstawowych  

Inicjatywa opracowania „Karty Praw Podstawowych”529 zrodziła się z idei 

stworzenia katalogu praw fundamentalnych Unii Europejskiej powstałej na spotkaniu 

Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3-4 czerwca 1999 roku.  W ocenie Adama 

Banaszkiewicza asumpt ku temu dało odrzucenie przez Trybunał Sprawiedliwości w 

1996 roku koncepcji przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do „Europejskiej Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”530. Ponadto Filip Jasiński531 oraz 

Stefan Hambura532 wskazują na przekonanie ówczesnej prezydencji niemieckiej o tym, 

że ochrona praw podstawowych stanowi jedną z podstawowych zasad istnienia Unii.  

W poszukiwaniu źródeł inspiracji do opracowania „Karty Praw Podstawowych” 

Marek Piechowiak533 odwołuje się do dwóch dokumentów: pierwszy z nich to konkluzje 

Rady Europejskiej z czerwca 1999 roku (Cologne European Council 3-4 June 1999, 

Conclusions of the Presidency)534; drugi - Komunikat Komisji z 13 września 2009 roku 

 
527 R. Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe, …, s. 359. 
528K. Białas-Zielińska, Religie, Kościoły i związki wyznaniowe…, s. 339. 
529Karta Praw Podstawowych (Dz. U. UE 2016 C 202, s. 389-405). 
530A. Banaszkiewicz, Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu 

ochrony praw człowieka. Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka, Studia Erasmiana 
Wratislaviensia 4(2010), s. 183. 

531F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych: struktura, zakres regulacyjny i dotychczasowe 
znaczenie w praktyce, w: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, 
Warszawa 2008, s. 41.  

532S. Hambura, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy 
12(2004) nr 2, s. 98. 

533M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Studia Prawnicze INP PAN (2003) z. 1, s. 7.  

534European Council, Conclusions of the Presidency: Cologne European Council 3-4 
June 1999, s. 1-80, 
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(Commission Communication on the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union)535. W pierwszym z nich wskazano, że na szczycie w Kolonii w 1999 

roku przy podejmowaniu decyzji o opracowaniu Karty celem było, aby podstawowe 

prawa uwydatnić jako element prawa unijnego, uczynić je bardziej „widocznymi” oraz 

„oczywistymi”536. W myśl wyjaśnień zawartych w drugim z wymienionych 

dokumentów, przyjęcie Karty miało stanowić odpowiedź na zarzuty, jakoby Unia 

przyjmowała inne standardy praw człowieka w stosunkach zewnętrznych, a inne - mniej 

wymagające - w relacjach wewnętrznych537. Ponadto, co istotne, Karta nie ustanawiała 

nowych praw a jedynie systematyzowała już istniejące538. 

Jak już wspomniano, decyzję o opracowaniu Karty podjęła Rada Europejska 

obradująca w Kolonii 3-4 czerwca 1999 roku, natomiast na podstawie postanowień 

przyjętych przez Radę Europejską w Tampere powołano instytucję posiadającą mandat 

do przygotowania jej projektu. Nowy twór administracyjny na swym pierwszym 

posiedzeniu jakie miało w dniu 17 grudnia 1999 roku przyjął nazwę Konwentu 

(Convention). W skład Konwentu wchodziły 62 osoby; 15 przedstawicieli państw i 

rządów, 16 członków Parlamentu Europejskiego, 30 członków parlamentów państw 

członkowskich i jeden przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Na 

swego przewodniczącego Konwent wybrał Romana Herzoga, byłego prezydenta RFN. W 

charakterze stałych obserwatorów zaproszonych było dwóch przedstawicieli Trybunału 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz dwóch przedstawicieli Rady Europy (w 

 

https://www.cvce.eu/obj/presidency_conclusions_cologne_european_council_3_and_4_june_199
9-fr-cddd5ebb-2ed9-4ec1-95e9-faaf352f9860.html (dostęp: 25.12.2019) 

535Commission of the European Communities, Commission Communication on the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, pkt 12, s. 4, https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0559:FIN:EN:PDF (dostęp: 
25.12.2019) 

536European Council, Conclusions of the Presidency, s. 44, ...: “The European Council 
takes the view that, at the present stage of development of the European Union, the fundamental 
rights applicable at Union level should be consolidated in a Charter and thereby made more 
evident”. 

537Commission of the European Communities, Commission Communication on the 
Charter of Fundamental Rights…, pkt. 12, s. 4, ...: “With the Union now developing a real 
common foreign and security policy, in which respect for fundamental rights will play a key role, 
the adoption of a catalogue of rights will make it possible to give a clear response to those who 
accuse the Union of employing one set of standards at external level and another internally. The 
Charter will provide the Union with a clear catalogue of rights that it will have to respect when 
implementing both internal and external policies”.  

538Tamże, pkt. 7, s. 3, ...: “The Cologne European Council set the main objective of the 
Charter of Fundamental Rights of the Union: to make their overriding importance and relevance 
more visible to the Union's citizens. Consequently, the European Council mandated the 
Convention to draw up the Charter, a task of revelation rather than creation, of compilation rather 
than innovation”. 
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tym przedstawiciel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, Komitet regionów i Rzecznik Praw obywatelskich Unii 

zobowiązani zostali do przedstawienia swoich uwag539. Dnia 2 października 2000 roku 

Konwent przyjął oficjalny tekst „Karty Praw Podstawowych”, który proklamowano 7 

grudnia 2000 roku podczas szczytu w Nicei. Tekst dokumentu opublikowano 18 grudnia 

2000 roku w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich a jego sygnatariuszami stali 

się: Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska. Tekst Karty w 

imieniu Parlamentu Europejskiego podpisała przewodnicząca Nicole Fontanie, 

przewodniczący Komisji Romano Prodi i Jacques Chirac, który wówczas przewodził 

podczas szczytu540. 

2.1. Status prawny Karty Praw Podstawowych w latach 2000-

2007 

Status prawny „Karty Praw Podstawowych” ewoluował na przestrzeni kolejnych 

lat a kwestia charakteru prawnego omawianego dokumentu była wielokrotnie 

podnoszona w literaturze prawniczej. Anna Kowalska, odwołując się do publikacji 

„Efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rassegna 

giurisprudenziale 2001-2004), Materiali dell’associazione dei costituzionalisti 

italiani”541, stwierdza, że podpisanie Karty stanowiło moment, w którym Wspólnota 

przekształciła się z unii ekonomicznej w unię polityczną i unię praw542. Proklamowana 

wspólnie przez Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski 7 grudnia 2000 

roku w Nicei „Karta Praw Podstawowych” Unii Europejskiej początkowo była zaliczana 

do tzw. soft law543. Uznawana za, jak to określa Dagmara Kornobis-Romanowska, 

„porozumienie instytucjonalne”, w początkowym okresie swojego obowiązywania była 

 
539Zob. European Council, Presidency Conclusions: Tampere European Council, 15 and 

16 October 1999, s. 1-9, 
https://www.cvce.eu/en/obj/conclusions_of_the_tampere_european_council_15_and_16_october
_1999-en-32135242-b375-47fe-adb4-e02ab2432945.html (dostęp: 25.12.2019) 

540T. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, 
Olsztyn 2009, s. 15.  

541A. Celotto, G. Pistorio, Efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2004), Materiali dell’associazione dei 
costituzionalisti italiani, 
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-
2010/materiali/anticipazioni/carta_diritti_ue/index.html (dostęp: 12.01.2020) 

542A. Kowalska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, …, s. 206.  
543Commission of the European Communities, Communication from the Commission on 

the Legal Nature of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, pkt. 2, s. 2, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0039e52a-dd93-4e1c-90f1-4b05e66aeb7f 
(dostęp: 28.03.2020) 
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traktowana jedynie jako deklaracja czysto polityczna bez mocy prawnej, 

niewiążące i nie zaliczane do źródeł prawa Unii Europejskiej544. W ocenie Jerzego 

Menkesa w głównej mierze wynikało to ze sprzeciwu reprezentacji Wielkiej Brytanii545. 

Rozwijając ten wątek Jolanta Bucińska konkluduje, że kategoryczne stanowisko 

przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa wynikało z obaw przed ingerencją w 

wewnętrzne prawo przez sędziów sądu europejskiego, jak również˙ konsekwencją 

podwyższonego standardu społecznego i ekonomicznego546. Wspominana Dagmara 

Kornobis-Romanowska podkreśla, że sprzeciw wobec nadania Karcie mocy wiążącej 

wynikał także z obawy przed utratą, po przyjęciu Karty, znaczenia systemu ochrony 

wprowadzonego przez „Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności”547. W konsekwencji ostateczny status prawny Karty oraz jej 

treść stanowił kompromis „pomiędzy życzeniami a realiami, który został osiągnięty 

dużym kosztem”548, gdyż Parlament prezentował odmienny pogląd. Swoje stanowisko w 

tej sprawie wyraził w uchwale z 30 listopada 2000 roku, w której wezwał państwa do 

włączenia Karty do Traktatów lub przynajmniej do art. 6 „Traktatu o Ustanowieniu Unii 

Europejskiej”549. 

Jak zauważa Roman Kuźniar, mimo, iż Karta nie miała charakteru umowy 

międzynarodowej, to stała się jednak podstawą dla tworzenia systemu europejskiej 

ochrony praw człowieka (in statu nascendi) wywierając wpływ na działanie instytucji 

europejskich550. Stanowisko to potwierdza Dagmara Kornobis-Romanowska, która już w 

samej redakcji Karty (podział na rozdziały i artykuły) dostrzega zamysł, aby w 

przyszłości omawiany dokument stał się integralną częścią porządku prawnego Unii551. 

W ocenie badaczki, wskazuje na to również stanowisko Rady Europejskiej wyrażone w 

„Deklaracji o przyszłości Unii Europejskiej”, dołączonej do „Traktatu Nicejskiego”, w 

 
544D. Kornobis-Romanowska, Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, Kwartalnik 

Prawa Publicznego 3(2003) nr 3, s. 186.  
545J. Menkes, Karta Praw Podstawowych UE a Konstytucja dla Europy, Studia 

Europejskie 5(2001) nr 2, s. 36. 
546J. Bucińska, Społeczne prawa człowieka w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych, 

Roczniki Nauk Prawnych 15(2005) nr 1, s. 105.  
547D. Kornobis-Romanowska, Europejska Konwencja Praw Człowieka…, s. 197. 
548S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Dokumenty 

Europejskie, t. III, Bielsko-Biała 2001, s. 225. 
549B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka, …, s. 171.  
550R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 

2002, s. 208. 
551D. Kornobis-Romanowska, Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, …, s. 187-

188. 
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którym Rada wzywa do rozważenia w przyszłości zmiany statusu prawnego 

Karty552. Ponadto, jak konstatuje Jerzy Menkes, sygnatariusze Karty uznali się związani 

dyspozycją art. 51 §1553, która w związku z akapitem 5 Preambuły554 nakazuje odwołanie 

do Karty w konkretnych przypadkach („just in case”)555. Dnia 15 grudnia 2001 roku 

Rada Europejska na mocy „Deklaracji z Leaken” powołała Konwent mający rozważyć 

kwestie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, w szczególności propozycje włączenia 

Karty do przyszłego „Traktatu Konstytucyjnego”. Wyniki obrad miały zostać 

przedstawione Radzie w 2004 roku.  

Jak zauważa Marek Antoni Nowicki, począwszy od 2001 roku Karta nie była 

traktowana przez Parlament, Komisję oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości tylko 

jako deklaracja, lecz jako quasi-źródło prawa556. Znalazło to odzwierciedlenie w praktyce 

m. in. Parlamentu Europejskiego, który w oparciu o art. 34 regulaminu kontrolował 

zgodność projektów legislacyjnych z postanowieniami Karty557. Oprócz tego odniesienia 

do Karty widoczne były w corocznych raportach przygotowywanych z zakresu ochrony 

praw człowieka przez Parlament Europejski558. 

Jednym z pierwszych dokumentów, w którym znalazło się odniesienie do Karty 

był „Raport w sprawie sytuacji w zakresie podstawowych praw Unii Europejskiej” 

(Report on the situation as regards fundamental rights in the European Union) z 21 lipca 

 
552Tamże. 
553Karta Praw Podstawowych…, s. 406: „Postanowienia niniejszej Karty są kierowane do 

instytucji i organów Unii z właściwym uwzględnieniem zasady subsydiarności i do państw 
członkowskich wyłącznie w zakresie w jakim stosują prawo Unii. Mają więc one obowiązek 
szanować prawa, przestrzegać zasad i promować ich stosowanie zgodnie ze swoimi 
kompetencjami”. 

554Tamże, s. 395: „Niniejsza Karta potwierdza, przy poszanowaniu kompetencji i zadań 
Unii oraz zasady pomocniczości, prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i 
zobowiązań międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i 
Radę Europy oraz z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. W tym kontekście, sądy Unii i Państw Członkowskich będą 
interpretowały Kartę z należytym uwzględnieniem wyjaśnień sporządzonych pod kierownictwem 
Prezydium Konwentu, który opracował Kartę, i za których uaktualnienie odpowiada Prezydium 
Konwentu Europejskiego.”. 

555J. Menkes, Karta Praw Podstawowych, …, s. 37. 
556M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka, Warszawa 2013, s. 292. 
557R. Wieruszewski, Rola i znaczenie Karty Unii Europejskiej dla ochrony praw 

człowieka, Przegląd Sejmowy 16(2008) nr 2, s. 52-53. 
558O. de Schutter, The genesis of the EU Fundamental Right Agency. Why a think tank 

rather than a monitoring body, w: Human Rights Law and Evidence-Based Policy: The Impact of 
the EU Fundamental Rights Agency, red. R. Byrne, H. Entzinger, New York 2019, e-book bez 
stron. 
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2001 roku autorstwa Thierry’ego Cornilleta559, w którym powołano się 

na Kartę jako źródło praw fundamentalnych UE560. Kolejnym był raport Joke Swiebel z 

12 grudnia 2002 roku (Report on the human rights situation in the European Union)561 

zawierający apel, aby Karta stała się w przyszłości częścią Konstytucji UE562. W tym 

kontekście 15 stycznia 2003 roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję w sprawie 

podstawowych praw w Unii Europejskiej (European Parliament resolution on the 

situation concerning basic rights in the European Union)563. Zgodnie z jej treścią 

potwierdzono, że Karta stanowi wykaz podstawowych wartości, na których opiera się 

Unia564. Po drugie, odwołano się do decyzji Komisji nr 380/3 z dnia 13 marca 2001 roku, 

na mocy której poddawano kontroli legislacyjnej wnioski ustawodawcze pod kątem 

 
559European Parliament, Report on the situation as regards fundamental rights in the 

European Union (2000),  s. 1-135, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0223+0+DOC+PDF+V0//EN, (dostęp: 23.12.2019) 

560Tamże, n.1-4, s. 6-7: „Notes that the EU Charter of Fundamental Rights, which was 
proclaimed on 7 December 2000, constitutes a synthesis of the fundamental values upon which 
the European Union is based and a document to which Articles 6(2), 7 and 29 of the EU Treaty 
(concerning the establishment of a European area of freedom, security and justice) must in future 
implicitly and necessarily refer; Notes that, following the proclamation of the Charter, it is 
therefore the responsibility of the EU institutions to take whatever initiatives will enable them to 
exercise their role in monitoring respect for fundamental rights in the Member States, bearing in 
mind the commitments they assumed in signing the Treaty of Nice on 27 February 2001, with 
particular reference to new Article 7(1); 3. Notes that it is the particular responsibility of the 
European Parliament (by virtue of the role conferred on it under the new Article 7(1) of the 
Treaty of Nice) and of its appropriate committee to ensure (in cooperation with the national 
parliaments and the parliaments of the applicant countries) that both the EU institutions and the 
Member States uphold the rights set out in the various sections of the Charter; 4. Notes that, 
accordingly, the report which may be found hereunder constitutes an initial attempt (which is of 
necessity limited and incomplete for lack of adequate resources) to analyse, with reference to the 
new Article 7(1) of the Treaty of Nice, the situation as regards fundamental rights in the EU in 
the year 2000 from the perspective of the rights laid down in the Charter”.  

561European Parliament, Report of the human rights situation on the European Union 
(2001), n. 10, s. 8, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2002-0451+0+DOC+PDF+V0//EN, (dostęp: 23.12.2019): 
„Reiterates its request to the Convention on the Future of Europe to incorporate the Charter of 
Fundamental Rights in the draft Constitution of the Union”. 

562O. de Schutter, The implementation of the Charter by the institutions of the European 
Union, w: The UE Charter of Fundamental Rights: a commentary, red. S. Peers, T. Hervey, J. 
Kenner, A. Ward, Oxford 2014, s. 1630.  

563European Parliament, European Parliament resolution on the situation concerning 
basic rights in the European Union (2001), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2003-
0012+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 23.12.2019) 

564Tamże, n. 1: “Draws attention to the fact that the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union provides a résumé of the fundamental values on which the Union is based, and 
which are referred to repeatedly in Articles 6(2), 7 and 29 of the Treaty on European Union, in 
connection with the establishment of an area of freedom, security and justice”. 
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zgodności z Kartą565. Po trzecie, ponowiono apel o włączenie Karty do 

projektu przyszłej konstytucji Unii Europejskiej566. Podobne brzmienie mają kolejne 

coroczne raporty Parlamentu Europejskiego. Przykładem może być dokument z 21 

sierpnia 2003 roku (Report on the situation as regards fundamental rights in the 

European Union)567, którego redaktor - Fodé Sylla – skrytykował status prawny Karty, 

bowiem nadal nie przewidywano zmiany jej statusu ani w projekcie konstytucji ani też 

nie uwzględniono kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w zakresie kontroli 

przestrzegania postanowień Karty568. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w 

rezolucji Parlamentu z 4 września 2003 roku (European Parliament resolution on the 

situation as regards fundamental rights in the European Union)569. Inny przykład 

stanowi raport z 22 marca 2004 roku570 (Report on the situation as regards fundamental 

rights in the European Union), którego redaktor - Alima Boumediene-Thiery – wyraził w 

imieniu Parlamentu uznanie dla wyników obrad Konwencji dla przyszłości Europy, w 

ramach której przewidziano włączenie Karty do Traktatu571.  

 
565Tamże, n. 9: “Welcomes the Commission's decision (SEC(2001) 380/3 of 13 March 

2001) to review legislative proposals and other decisions in advance to see whether they are 
compatible with the Charter of Fundamental Rights and to establish this in a special clause; calls 
on the Commission to provide Parliament with an overview of how many of its legislative 
proposals and other decisions now include such a clause and what percentage this represents of 
the total number of decisions”. 

566Tamże, n. 10: “Reiterates its request to the European Convention to incorporate the 
Charter of Fundamental Rights in the draft Constitution of the Union”.  

567European Parliament, Report on the situation as regards fundamental rights in the 
European Union (2002), s. 1-123, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0281+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 23.12.2019) 

568Tamże, n. 1 s. 7: „Notes that the Charter of Fundamental Rights, which summarises the 
basic values on which the EU is founded, i.e. all the principles it sets out, has been ‘recognised’ 
(Title II, Article 7) and appears in Part II of the draft Constitution prepared by the Convention; 
regrets, however, that this ‘recognition’ and this incorporation in the draft Constitution are 
inadequate, since no explicit reference is made to the legally binding nature of the Charter and no 
provision is made for direct, individual referrals to the Court of Justice of the European Union”. 

569European Parliament, European Parliament resolution on the situation as regards 
fundamental rights in the European Union (2002), n. 1, s. 2, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2003-
0376+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 23.12.2019): “Notes that the Charter of Fundamental 
Rights, which summarises the basic values on which the EU is founded, i.e. all the principles it 
sets out, has been "recognised" (Title II, Article 7) and appears in Part II of the draft Constitution 
prepared by the European Convention; regrets, however, that this "recognition" and this 
incorporation in the draft Constitution are inadequate, since no explicit reference is made to the 
legally binding nature of the Charter and no provision is made for direct, individual referrals to 
the Court of Justice of the European Communities.” 

570European Parliament, Report on the situation as regards fundamental rights in the 
European Union (2003), s. 1-87, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2004-0207+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 23.12.2019)  

571Tamże, n. 1, s. 5: „Welcomes the results of the Convention on the Future of Europe, 
which provide for the abolition of the pillar structure, full jurisdiction for the Court of Justice in 
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Problemy związane z poszanowaniem praw podstawowych 

znalazły się również w centrum zainteresowań Komisji Europejskiej i Rady UE czego 

przykład stanowiła inicjatywa prawodawcza (przysługująca Komisji) czy wtórne 

prawodawstwo wspólnotowe572. Jak stwierdza Bożena Drzewicka, przewodniczący 

Komisji nałożył obowiązek jej przestrzegania na podległych mu pracowników czemu 

dano wyraz w komunikacie Przewodniczącego z dnia 13 maja 2001 roku573.  

Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku Sądu Pierwszej Instancji, który 

mimo braku wiążącej mocy prawnej Karty zaczął odwoływać się w swoich wyrokach do 

postanowień tego dokumentu. Tym samym poprzez swoje orzecznictwo rozszerzył 

doktrynę źródeł prawa wspólnotowego o kategorię praw podstawowych i przyczynił się 

do zniwelowania luki spowodowanej brakiem formalnie obowiązującego katalogu praw 

podstawowych w Unii574.  

 

the JHA sphere, the incorporation of the Charter of Fundamental Rights into the Treaty and more 
extensive use of the codecision procedure; urges the IGC not to go back on these advances”. 

572D. Kornobis-Romanowska, Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, …, s. 191. 
Autorka powołuje się w tym zakresie na poszczególne dokumenty, m. in.: Proposal for a Council 
Directive laying down minimum standards on the reception of applicants for asylum in Member 
States (18 May 2001) (Official Journal of the European Union 2001 C 213, s. 286-295), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001PC0181&from=EN 
(dostęp: 25.12.2019); Proposal for a Council Directive concerning the status of third-country 
nationals who are long-term residents (13 March 2001) (Official Journal of the European 
Communities 2001 C 240, s. 79-87), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001PC0127&from=EN (dostęp: 25.12.2019); Decision 
No 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing 
a programme of Community action to encourage cooperation between Member States to combat 
social exclusion (Official Journal of the European Communities 2002 L 010, s. 1-7), 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1fa95fc6-90f8-4bcd-b684-
e2f81dfaf37f/language-en (dostęp: 25.12.2019); Council Directive 2002 /8 / EC of 27 January 
2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common 
rules relating to legal aid for such disputes (Official Journal of the European Communities 2003 
L 026, s. 41-47), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0008&from=EN (dostęp: 25.12.2019); Directive 
2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum 
seekers (Official Journal of the European Communities 2003 L 031, s. 18-25), https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF (dostęp: 
25.12.2019); Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 
2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 
communications sector (Directive on privacy and electronic communications) (Official Journal of 
the European Communities 2002 L 201, s. 37-47), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN (dostęp: 25.12.2019); Directive 
2002/73/EC of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the 
implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to 
employment, vocational training and promotion, and working conditions (Official Journal of the 
European Communities 2002 L 269, s. 15-20), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0073&from=EN (dostęp: 25.12.2019) 

573B. Drzewicka, Wybrane aspekty normatywnej polityki praw człowieka, …, s. 171. 
574Tamże.  
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Jednym z pierwszych był wyrok z dnia 20 lutego 2001 roku w 

sprawie Mannesmannroehren-Werke AG przeciwko Komisji575 wydany przez Sąd 

Pierwszej Instancji. Jak podnosi Dagmara Kornobis-Romanowska skarżący wnosił o 

uwzględnienie Karty w sprawie już toczącej się przed Sądem w aspekcie prawa do 

obrony i prawa do rzetelnego procesu576. I choć sąd nie przychylił się do wniosku 

skarżącego ze względu na to, że Karta została przyjęta dopiero po zaistnieniu 

zaskarżonego działania, to uznał, że Karta może mieć zastosowanie w postępowaniu 

jurysdykcyjnym wobec tych aktów organów, które zostały przyjęte po jej uchwaleniu577. 

Natomiast w postanowieniu Sądu Pierwszej Instancji z 11 stycznia 2002 roku w sprawie 

Territorio Histórico de Álava przeciwko Komisji578 wymieniono „Kartę Praw 

Podstawowych” obok innych źródeł prawa unijnego579. Z kolei w wyroku z 30 stycznia 

2002 roku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-54/99 Max. Mobil Telekommunikation 

Service GmbH580 przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, odwołano się do 

 
575Wyrok z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie T-112/98 Mannesmannroehren-Werke AG 

vs. Komisja, s. II-732-II-764, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998TJ0112&from=GA (dostęp: 21.12.2019) 

576D. Kornobis-Romanowska, Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, …, s. 195.  
577Tamże, s. 196. 
578Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lutego 2002 r., w sprawie T-77/01, n. 

19, s. II-92, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001TO0077&from=PL (dostęp: 21.12.2019): „Finally, the 
applicants rely on the principle of effective judicial protection. That principle is a fundamental 
right recognised by Community law (Joined Cases 46/87 and 227/88 Hoechst v Commission 
[1989] ECR 2859, paragraphs 17 to 19) and rooted in the constitutional traditions common to the 
Member States and in the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (ECHR). The applicants also refer to the Charter of fundamental rights of 
the European Union, proclaimed in Nice on 7 December 2000, (OJ 2000 C 364, p. 1: 'the Charter 
of fundamental rights') and to Article 6(2) EU”.   

579Tamże, n. 35, s. II-96: “As for the argument relating to the principle of effective 
judicial protection, it must be pointed out that that is a general principle of Community law which 
underlies the constitutional traditions common to the Member States (Case 222/84 Johnston 
[1986] ECR 1651, paragraph 18). The principle is also laid down in Articles 6 and 13 of the 
ECHR and in Article 47 of the Charter of fundamental rights.”; D. Kornobis-Romanowska, 
Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, ..., s. 196.  

580Wyrok z dnia 30 stycznia 2002 r., sprawa T-54/99 Max. Mobil Telekommunikation 
Service GmbH v. Komisja Wspólnot Europejskich, n. 48, s. II-333, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999TJ0054&from=PL (dostęp: 
20.12.2019): „Since the present action is directed against a measure rejecting a complaint, it must 
be emphasised at the outset that the diligent and impartial treatment of a complaint is associated 
with the right to sound administration which is one of the general principles that are observed in a 
State governed by the rule of law and are common to the constitutional traditions of the Member 
States. Article 41(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union proclaimed at 
Nice on 7 December 2000 (OJ 2000 C 364, p. 1, hereinafter 'the Charter of Fundamental Rights') 
confirms that '[e]very person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and 
within a reasonable time by the institutions and bodies of the Union'. It is appropriate to consider, 
first of all, the nature and scope both of that right and of the administration's concomitant 
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postanowień Karty w celu ostatecznego ustalenia zakresu 

analizowanego prawa podstawowego581. Zwieńczeniem linii orzeczniczej był wyrok z 27 

czerwca 2006 roku w sprawie C-540/03 Parlament przeciwko Rada582, w którym uznano 

„Kartę Praw Podstawowych”, obok tradycji konstytucyjnych oraz umów 

międzynarodowych, za dokument pozwalający na identyfikację praw człowieka.  

Odmienną praktykę w omawianym zakresie stosował Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości (ETS), który do momentu nadania mocy prawnej Karty w swych 

wyrokach nie odnosił się do omawianego dokumentu. Inspiracji w Karcie jako źródle 

prawa poszukiwali natomiast adwokaci generalni będący członkami ETS a mający za 

zadanie przedstawianie wniosków końcowych583. Zdaniem Valentiny Bazzocchi, 

potwierdzeniem tego jest fakt, że Kartę w pierwszym roku od jej przyjęcia wymieniono 

w siedemnastu opiniach584. Pierwsze odniesienie do Karty odnajdujemy w opinii do 

sprawy TNT Traco SpA przeciwko Poste Italiane SpA i inni z 1 lutego 2001 roku585, w 

której adwokat generalny Siegbert Alber odniósł się do art. 36 Karty (Access to services 

of general economic interest) w kontekście analizy art. 16 Traktatu WE traktując ją jako 

dokument transkrypcji i konsolidacji praw wspólnotowych586.  

 

obligations in the specific context of the application of Community competition law to an 
individual case, as called for in this instance by the applicant”. 

581Tamże, n. 57, s. II-337: „Such judicial review is also one of the general principles that 
are observed in a State governed by the rule of law and are common to the constitutional 
traditions of the Member States, as is confirmed by Article 47 of the Charter of Fundamental 
Rights, under which any person whose rights guaranteed by the law of the Union are violated has 
the right to an effective remedy before a tribunal”. 

582Wyrok z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie C-540/03 Parlament vs. Rada, nr 38, s. I-
5822-I5823, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0540&from=PL (dostęp: 20.12.2019): „Jeżeli 
chodzi o kartę, to została ona uroczyście proklamowana przez Parlament, Radę i Komisję 
w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. Choć karta ta nie stanowi wiążącego aktu prawnego, 
prawodawca wspólnotowy uznał, jednakże jej wagę, potwierdzając, w motywie drugim 
dyrektywy, że dyrektywa ta przestrzega zasad uznanych nie tylko przez art. 8 EKPC, lecz 
również przez kartę. Skądinąd głównym celem karty, jak wynika to z jej preambuły, jest 
potwierdzenie «praw (…) wynikających zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań 
międzynarodowych wspólnych państwom członkowskim, z traktatu o Unii Europejskiej, 
traktatów wspólnotowych, (…) (EKPC), kart społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę 
Europy oraz orzecznictwa Trybunału (…) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka».” 

583D. Kornobis-Romanowska, Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, …, s. 198; 
M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych, …, s. 11-12.  

584V. Bazzocchi, The European Charter of Fundamental Rights and the Courts, w: The 
EU Charter of Fundamental Rights: From Declaration to Binding Instrument, red. G. di 
Federico, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2011, s. 57.  

585Tamże. 
586Opinia rzecznika generalnego z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie C-340/99 TNT Traco 

SpA vs. Poste Italiane SpA i inni, n. 94,  s. 4133, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=422D0D3C4F4DE1C1DC2E6582D2823BD1?
text=&docid=46046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=444
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Kolejne nawiązanie do Karty odnajdujemy w opinii adwokata 

Antonio Tizzano z 8 lutego 2001 roku w spawie „BECTU” (Broadcasting, 

Entertainment, Cinematographic and Theatre Union)587. W ocenie Tizzano choć Karta 

nie zawiera treści prawnie wiążących to określa prawa, które można odnaleźć w innych 

dokumentach: zarówno konwencjach międzynarodowych, jak i w prawie wspólnotowym. 

Z tego względu w postępowaniach dotyczących natury i zasięgu prawa podstawowego, 

odpowiednie postanowienia Karty nie mogą być pomijane. W szczególności, powinny 

one służyć jako samodzielny punkt odniesienia w aspekcie prawa wspólnotowego dla 

wszystkich jego podmiotów, państw członkowskich, organów, osób fizycznych i 

prawnych588. 

Natomiast w opinii z dnia 14 czerwca 2001 roku  w sprawie Królestwo Holandii 

przeciwko Parlament Europejski i Rada UE589 adwokat generalny Francis Geoffrey 

 

995 (dostęp: 21.12.2019): „Article 90(2) of the EC Treaty provides that undertakings entrusted 
with the operation of services of general economic interest are subject to the rules contained in 
the Treaty only in so far as the performance in law or in fact of the particular tasks assigned to 
them is not thereby obstructed. The newly promulgated Article 16 EC and Article 36 of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union underline the importance of this exception 
as an expression of a fundamental value judgment of Community law”.  

587Opinia rzecznika generalnego z 8 lutego 2001 r. do wyroku z 26 czerwca 2001 r. The 
Queen vs. Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, 
Cinematographic and Theatre Union (BECTU), C-173/99, n. 27-28, s. I-4883-I-4899, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46070&pageIndex=0&doclang=en&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1262188 (dostęp: 25.12.2019) 

588Tamże: „Admittedly, like some of the instruments cited above, the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union has not been recognised as having genuine legislative 
scope in the strict sense. In other words, formally, it is not in itself binding. However, without 
wishing to participate here in the wide-ranging debate now going on as to the effects which, in 
other forms and by other means, the Charter may nevertheless produce, the fact remains that it 
includes statements which appear in large measure to reaffirm rights which are enshrined in other 
instruments. In its preamble, it is moreover stated that 'this Charter reaffirms, with due regard for 
the powers and tasks of the Community and the Union and the principle of subsidiarity, the rights 
as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations 
common to the Member States, the Treaty on European Union, the Community Treaties, the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social 
Charters adopted by the Community and by the Council of Europe and the case-law of the Court 
of Justice of the European Communities and of the European Court of Human Rights'. I think 
therefore that, in proceedings concerned with the nature and scope of a fundamental right, the 
relevant statements of the Charter cannot be ignored; in particular, we cannot ignore its clear 
purpose of serving, where its provisions so allow, as a substantive point of reference for all those 
involved —· Member States, institutions, natural and legal persons — in the Community context. 
Accordingly, I consider that the Charter provides us with the most reliable and definitive 
confirmation of the fact that the right to paid annual leave constitutes a fundamental right”. 

589Opinia rzecznika generalnego z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie Kingdom of the 
Netherlands vs. European Parliament and Council of the European Union, C-377/98, z 9 
października 2001 r., s. I-7084-I-7148, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46432&pageIndex=0&doclang=en&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1270242 (dostęp: 25.12.2019) 
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Jacobs konkludował, że skoro prawa zawarte w Kracie zostały uznane za 

podstawowe, to każdy akt wspólnotowy, który je narusza musi zostać uznany za 

nieważny590.  

Równie stanowcze stanowisko zajął adwokat generalny Philippe Léger w opinii z 

dnia 10 lipca 2001 roku w sprawie Rada Unii Europejskiej przeciwko Heidi Hautala591. 

W omawianym dokumencie, adwokat generalny podniósł, że niezależnie od rozważań 

dotyczących jego zakresu legislacyjnego, charakter praw określonych w „Karcie Praw 

Podstawowych” wyklucza uznanie jej za zwykłą listę zasad czysto moralnych bez 

żadnych konsekwencji. Karta, kontynuował prawnik, niezaprzeczalnie umieściła prawa, 

które są jej przedmiotem, na najwyższym poziomie wartości wspólnych dla państw 

członkowskich. Źródła tych praw, wymienione w preambule Karty, są w większości 

nadane mocy wiążącej w państwach członkowskich i Unii Europejskiej. W ocenie 

prawnika, naturalne jest, że reguły pozytywnego prawa wspólnotowego korzystają, dla 

celów ich interpretacji, z pozycji wartości, którymi odpowiadają w hierarchii wspólnych 

wartości. Konkludując dodaje, że z uwagi na fakt, iż powaga formy i procedura, która 

doprowadziła do jej przyjęcia, zakłada, że Karta miała stanowić uprzywilejowany 

instrument służący do identyfikacji praw podstawowych oznacza to, że jest źródłem 

wskazówek co do prawdziwego charakteru wspólnotowych przepisów prawa 

pozytywnego592.  

 
590Tamże, n. 197, s. I-7140: “There can be no doubt in my view that the rights invoked by 

the Netherlands are indeed fundamental rights, respect for which must be ensured in the 
Community legal order. The right to human dignity is perhaps the most fundamental right of all 
and is now expressed in Article 1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
which states that human dignity is inviolable and must be respected and protected. The right to 
free and informed consent both of donors of elements of the human body and of recipients of 
medical treatment can also properly be regarded as fundamental; it is also now reflected in 
Article 3(2) of the EU Charter which requires in the fields of medicine and biology respect for 
'the free and informed consent of the person concerned, according to procedures laid down by 
law'. It must be accepted that any Community instrument infringing those rights would be 
unlawful”.  

591Opinia rzecznika generalnego z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie Council of the 
European Union vs. Heidi Hautala, s. I-9567-I-9593, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CC0353&from=PL (dostęp: 25.12.2019) 

592Tamże, n. 80-83, s. I-9585-I-9586: „Naturally, the clearly expressed wish of the 
authors of the Charter not to endow it with binding legal force should not be overlooked. 
However, aside from any consideration regarding its legislative scope, the nature of the rights set 
down in the Charter of Fundamental Rights precludes it from being regarded as a mere list of 
purely moral principles without any consequences. It should be noted that those values have in 
common the fact of being unanimously shared by the Member States, which have chosen to make 
them more visible by placing them in a charter in order to increase their protection. The Charter 
has undeniably placed the rights which form its subject-matter at the highest level of values 
common to the Member States. It is known that the political and moral values of a society are not 
all to be found in positive law. However, where rights, freedoms and principles are described, as 
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W tym samym duchu wypowiedziano się w opinii z 20 

września 2001 roku593 w sprawie Booker Aquacultur Ltd. (C-20/00) and Hydro Seafood 

GSP Ltd. (C-64/00) przeciwko The Scottish Ministers. Adwokat generalny - Jean Mischo 

zauważał, że choć Karta nie jest prawnie wiążąca to warto się do niej odwoływać, 

ponieważ stanowi ona wyraz najwyższego poziomu demokratycznie ustalonego 

konsensusu politycznego w sprawie tego, co dziś należy uznać za katalog praw 

podstawowych gwarantowany przez Wspólnotowy porządek prawny594. 

We wszystkich przytoczonych przypadkach Karta nie była wykorzystywana jako 

niezależne źródło prawa wspólnotowego, lecz jako użyteczny i szczególnie kompletny 

wyraz praw podstawowych, których przestrzeganie należy do sędziego. Należy 

zauważyć, że adwokaci generalni sporadycznie powoływali się na prawa zapisane w 

„Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” (prawo 

do własności, poszanowanie życia prywatnego) chętnie za to nawiązując do nowych 

praw sformułowanych w Karcie (prawo do godności, prawo do integralności osoby w 

dziedzinie medycyny i biologii, praw społecznych, prawa do dobrej administracji, prawa 

dostępu do dokumentów itp.) w kontekście uznania Karty jako wykazu podstawowych 

praw Unii Europejskiej595. 

Pierwsze próby wzmocnienia pozycji „Karty Praw Podstawowych” w systemie 

prawa unijnego zostały podjęte w trakcie prac nad „Traktatem ustanawiającym 

 

in the Charter, as needing to occupy the highest level of reference values within all the Member 
States, it would be inexplicable not to take from it the elements which make it possible to 
distinguish fundamental rights from other rights. The sources of those rights, listed in the 
preamble to the Charter, are for the most part endowed with binding force within the Member 
States and the European Union. It is natural for the rules of positive Community law to benefit, 
for the purposes of their interpretation, from the position of the values with which they 
correspond in the hierarchy of common values. As the solemnity of its form and the procedure 
which led to its adoption would give one to assume, the Charter was intended to constitute a 
privileged instrument for identifying fundamental rights. It is a source of guidance as to the true 
nature of the Community rules of positive law.” 

593Opinia rzecznika generalnego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie Booker 
Aquacultur Ltd (C-20/00) and Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) vs. The Scottish Ministers, s. I-
7415-I-7445, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46617&pageIndex=0&doclang=en&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1275872 (dostęp: 25.12.2019) 

594Tamże, n. 125-126, s. I-7438: „I note, lastly, that the European Union Charter of 
Fundamental Rights, proclaimed in December 2000 at the European Council of Nice, likewise 
does not encourage the conclusion that the protection of the right to private property requires that 
the owners of animals affected by an epidemic, or animal disease, have a right to compensation. I 
know that the Charter is not legally binding, but it is worthwhile referring to it given that it 
constitutes the expression, at the highest level, of a democratically established political consensus 
on what must today be considered as the catalogue of fundamental rights guaranteed by the 
Community legal order (...)”. 

595D. Kornobis-Romanowska, Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych, …., s. 200-
202.  
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Konstytucję dla Europy”596. Odwołanie do Karty zostało 

zamieszczone w art. 1-9 części pierwszej zatytułowanej „Prawa Podstawowe”597, a sam 

tekst Karty został włączony do części II jako integralna część traktatu598. Tym samym 

„Traktat konstytucyjny” składał się z 465 artykułów, podzielonych na 4 części (cele i 

działania organizacji, procedura podejmowania decyzji i kwestie instytucjonalne, „Karta 

Praw Podstawowych”, polityki i działania Unii wynikające z dotychczasowych 

traktatów, postanowienia końcowe, dotyczące procedury przyjęcia i przeglądu przepisów 

traktatu), które z kolei dzieliły się na tytuły i rozdziały z załączonymi sześcioma 

protokołami i dwiema deklaracjami599. Jak zauważają autorzy artykułu „Traktat 

ustanawiający konstytucję dla Europy. Analiza zaproponowanych zmian w stosunku do 

istniejących zapisów traktatowych”600, problem, przed którym stanęła konferencja 

międzyrządowa obradująca w latach 2003-2004 nie dotyczył treści „Karty Praw 

Podstawowych” (ta została przyjęta podczas poprzedniej konferencji międzyrządowej), 

lecz tego, w jaki sposób Karta powinna zostać umieszczona w traktacie i jak dalece jej 

zapisy miałyby być wiążącym prawem dla państw członkowskich. Wątpliwości wobec 

statusu Karty od samego początku formułowane były ze strony części państw 

członkowskich, np. Wielka Brytania sprzeciwiała się wobec stosowania „Karty Praw 

Podstawowych” w zakresie dotyczących praw pracowniczych (np. prawa do strajku)601. 

Kontynuując swój wywód, autorzy omawianego artykułu, stwierdzają, że informacja o 

włączeniu Karty do Traktatu została zamieszczona już na samym początku Konstytucji w 

rozdziale dotyczącym podstawowych praw i obywatelstwa Unii (art. I-9). Natomiast 

zagadnienie funkcjonowania Karty w „Traktacie konstytucyjnym” oraz jej 

obowiązywania ujęte zostało w ostatnim fragmencie drugiej części Traktatu (Tytuł VII, 

od art. II-111 do art. II-114, tzw. postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania 

Karty). Zgodnie z powyższym, z Traktatu wynikało, że zapisy Karty miały dotyczyć 

instytucji, organów, urzędów i agencji Unii z uwzględnieniem zasady pomocniczości 

oraz państw członkowskich, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 

Unii. Karta nie obowiązywała więc tam, gdzie nie sięgały kompetencje Unii co 

 
596Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz. U. UE 2004 C 310). 
597Tamże, s. 13: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw 

Podstawowych, która stanowi część II”. 
598E. Krzysztofik, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z 

Lizbony, Roczniki Administracji i Prawa 14 (2014) t. 2,  s. 66. 
599Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz. U. UE 2004 C 310). 
600M. Cichocki, O. Osica, K. Recznik, M. Szpunar, R. Trzaskowski, Traktat 

ustanawiający konstytucję dla Europy Analiza zaproponowanych zmian w stosunku do 
istniejących zapisów traktatowych, Analizy Natolińskie 1(2005) nr 1, s. 14-16.  

601Tamże. 
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oznaczało, że jeżeli dane państwo członkowskie pozostaje suwerenne w 

zakresie kształtowania własnej polityki zatrudnienia lub polityki edukacji lub polityki 

kulturalnej, w tych obszarach zapisy Karty nie mogły być dla niego wiążące602. Po 

drugie, Karta nie miała za zadanie rozszerzać zakresu kompetencji Unii, gdyż na jej 

podstawie Unia nie mogła rościć sobie prawa do regulowania tego, co leżało poza 

zasięgiem jej kompetencji603.  

Wobec Karty formułowane były zarzuty, iż jest ona dokumentem napisanym 

bardziej z potrzeby politycznej i symbolicznej, aby zaznaczyć, że Unia jest wspólnotą 

wartości i norm, a nie z realnej konieczności lepszego zabezpieczenia praw jednostek i 

grup w obrębie Unii. Odwoływano się do już istniejącej „Europejskiej Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” oraz zawartych w konstytucjach 

krajowych katalogów praw podstawowych. W tym kontekście autorzy omawianego 

artykułu naukowego stwierdzają, że choć zestawienie zapisów „Karty Praw 

Podstawowych” z postanowieniami obowiązującej „Europejskiej Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności” pokazuje, że dwanaście artykułów Karty w 

całości pokrywa się z zapisami Konwencji (lub ma podobny sens) to jednak w znacznym 

stopniu rozszerza katalog praw poza zwykły liberalny standard wolności. I tak na 

przykład w Karcie zawarto prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej (II-34,3) czy 

prawo dostępu do bezpłatnej służby pośrednictwa pracy (II-89). Zaś art. II-84 określał 

prawo osób w podeszłym wieku. Z kolei art. II-81 enumeratywnie wymieniał przypadki 

nieakceptowanej dyskryminacji. Tym samym Karta po pierwsze, stanowiła próbę 

połączenia liberalnej i socjalistycznej koncepcji formułowania praw podstawowych. Po 

drugie, zawierała tzw. prawa uśpione, których aktywowanie wymagałoby w niektórych 

przypadkach rozszerzenia zakresu europejskich kompetencji i obowiązywania 

europejskiego prawa co mogło w przyszłości stanowić istotny czynnik powstrzymujący 

państwa członkowskie przed dalszym rozszerzaniem kompetencji Unii604. 

W przypadku Karty, Mateusz Lech, powołując się na publikację Filipa 

Jasińskiego605, zauważa, że poza wprowadzeniem szeregu zmian technicznych do treści 

„Karty Praw Podstawowych” z 2000 roku, dodano też kilka merytorycznych regulacji606. 

Jedną z nich było zawarte w art. II-111 tytułu VII „Postanowienia ogóle dotyczące 

 
602Tamże. 
603Tamże, s. 14-16.  
604Tamże. 
605F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych, …, s. 43. 
606M. Lech, Przebieg prac nad Kartą Praw Podstawowych, w: Studencka konferencja 

naukowa, red. C. Kłak, Z. Czarnik, A. Furgała, B. Sowa, L. Gajos, Rzeszów-Przemyśl 2014, s. 
198.  
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wykładni stosowania Karty”607, zapewnienie, że „Karta Praw 

Podstawowych” nie rozszerza zakresu stosowania prawa Unii poza jej kompetencje oraz 

zapis w art. II-112 ust. 4608, iż Karta jest stosowana zgodnie z unijnym acquis609.  

W Lizbonie 18 października 2007 roku, podczas portugalskiej prezydencji, 

przyjęto projekt „Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską”, określany jako „Traktat Reformujący”. „Traktat 

Lizboński”, podpisany 13 grudnia 2007 roku wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku610. Pod 

względem formy omawiany akt prawny znacznie różnił się od „Traktatu 

konstytucyjnego”, ale wprowadzał szereg znaczących reform przewidzianych w tym 

ostatnim611. „Traktat Lizboński” w przeciwieństwie do „Traktatu konstytucyjnego” nie 

zastępował dotychczasowych traktatów (TUE, TWE), lecz był traktatem typowo 

rewizyjnym wzorowanym na „Traktacie Nicejskim”. Tym samym „Traktat o Unii 

Europejskiej”, jak i „Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską” nadal pozostawały w 

mocy, przy czym nazwa TWE została zmieniona na „Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej” (TFUE). Oznaczało to następstwo prawne: kompetencje Wspólnoty 

Europejskiej przejmuje UE oraz likwidację dotychczasowej filarowej konstrukcji UE612.  

Jak zauważa Marcin Rojszczak powołując się na Annę Wyrozumską613, w 

wyniku wejścia w życie postanowień „Traktatu z Lizbony”614, Karta stała się – obok 

 
607Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy…, s. 53: „Postanowienia niniejszej 

Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii w 
poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w 
jakim wdrażają one prawo Unii. Państwa te szanują zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają 
ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic 
kompetencji Unii powierzonych jej w innych częściach Konstytucji. Niniejsza Karta nie 
rozszerza zakresu stosowania prawa Unii poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych 
kompetencji lub zadań dla Unii ani nie zmienia kompetencji i zadań określonych w innych 
częściach Konstytucji” 

608Tamże, s. 54: „W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe, 
wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje 
się zgodnie z tymi tradycjami”.  

609M. Lech, Przebieg prac nad Kartą Praw Podstawowych, …, s. 198.  
610E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję, …, s. 177. 
611J.C. Piris, Where Will the Lisbon Treaty Lead Us? w: A Constitutional Order of 

States? Essays on EU Law in Honour of Alan Dashwood, red. A. Arnull, C. Barnard, M. Dougan, 
E. Spaventa, London and Portland 2010, s. 60-74. 

612Zob. J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, 
Toruń 2010, s. 33-36. 

613A. Wyrozumska, Inkorporacja Karty do UE: status Karty w prawie UE. Zakres 
obowiązywania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z uwzględnieniem stanowiska 
polskiego, w:  Ochrona w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, s. 83-84. 

614Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie (Dz. U. UE C Nr 306).  
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„Traktatu o Unii Europejskiej”615 i „Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej”616 – częścią prawa pierwotnego UE617. Wniosek taki wynika wprost z art. 6 

ust. 1 TUE618, zgodnie z którym Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w KPP, 

która ma moc prawną jak traktaty. Ponadto zaktualizowano i rozszerzono wypracowany 

wcześniej, przez Sekretariat Konwentu tekst wyjaśnień do Karty. Ustalono przy tym w 

nowym art. 6 TUE, że prawa podstawowe ujęte w „Karcie Praw Podstawowych” muszą 

być interpretowane zgodnie z brzmieniem Tytułu VII Karty, zaś interpretacja ta musi 

należycie uwzględniać dołączone do niej wyjaśnienia619. Kluczowe znaczenie miało tu 

zawarte w zdaniu pierwszym stwierdzenie, iż „Karta Praw Podstawowych” „ma taką 

samą moc prawną jak Traktaty”. Takie brzmienie zmienionego art. 6 ust. 1 „Traktatu o 

Unii Europejskiej” nie pozostawiało wątpliwości, że „Karta Praw Podstawowych” stała 

się aktem prawnie wiążącym w stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej620. 

Brak wątpliwości co do zawartości normatywnej art. 6 ust. 1 „Traktatu o Unii 

Europejskiej” nie oznaczało jednak w pełni jasnego charakteru prawnego „Karty Praw 

Podstawowych”. Zaniechanie włączenia „Karty Praw Podstawowych” do tekstu 

wskazanych Traktatów było jednym z założeń towarzyszących pracom nad „Traktatem z 

Lizbony”621. Przyjęcie takiego założenia było z kolei wynikiem kompromisu 

uzgodnionego między przedstawicielami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

którzy nie byli w pełni zgodni co do miejsca „Karty Praw Podstawowych” w unijnym 

 
615Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. U. UE 2016 C 202, s. 13-

47).  
616Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. U. UE 2016 

C 202, s. 47-200).  
617M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń 

wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, Warszawa 2019, s. 105. 
618Traktat o Unii Europejskiej…, s. 19: „1.   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. Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie 
z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację 
i stosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które 
określają źródła tych postanowień”.  

619M. Lech, Przebieg prac nad Kartą Praw Podstawowych, …, s. 198.  
620S. Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce? w: 

Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, red. P. 
Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 60-61; C. Mik, Karta Praw Podstawowych: 
wyznaczniki standardów ochronnych, w: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej…, s. 
63-64; R. Wieruszewski, Postanowienia Karty Praw Podstawowych w świetle wiążących Polskę 
umów międzynarodowych i postanowień Konstytucji RP z 1997 r., w: Ochrona praw 
podstawowych w Unii Europejskiej…, s. 113. 

621S. Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych, …, s. 60; J. Barcz, Wstęp, w: Ochrona 
praw podstawowych w Unii Europejskiej…, s. 1. 
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porządku prawnym622. Wydaje się zatem, że pozostawienie „Karty Praw 

Podstawowych” poza traktatami należy odczytywać jako określoną wolę państw – stron 

tych traktatów. Mianowicie chodziło o to, aby nie zrównywać charakteru prawnego 

„Karty Praw Podstawowych” i traktatów, do czego niewątpliwie doprowadziłoby 

włączenie Karty do jednego z nich. Doszło więc do kompromisu, w ramach którego z 

jednej strony nadano „Karcie Praw Podstawowych” taką samą moc prawną jak 

traktatom, będącym umowami międzynarodowymi, z drugiej zaś – określono jej odrębny 

od tych traktatów status prawny. W tej sytuacji trudno jest twierdzić, że „Karta Praw 

Podstawowych”, tak samo jak traktaty, jest umową międzynarodową. Gdyby tak było, to 

celowy i z góry założony zabieg, polegający na zaniechaniu włączenia Karty do 

traktatów, nie miałby większego sensu. W dalszej kolejności wymaga odnotowania, że 

„Karta Praw Podstawowych” nie została powiązana ani z „Traktatem z Lizbony”, ani też 

z „Traktatem o Unii Europejskiej” lub „Traktatem ustanawiającym Wspólnotę 

Europejską” jako protokół, załącznik lub deklaracja623.  

Z powyższego wynika, że „Karta Praw Podstawowych” jest dokumentem 

odrębnym od tych traktatów. Do tego należy dodać, że jest ona również dokumentem 

samodzielnym. Może bowiem funkcjonować niezależnie od wspominanych traktatów624. 

Przemawiać za tym mogłaby dodatkowo wskazywana w piśmiennictwie okoliczność, że 

„Karta Praw Podstawowych” jako niebędąca częścią traktatów, może być autonomicznie 

modyfikowana przez instytucje Unii Europejskiej, które dokonały jej podpisania i 

proklamowania, tj. Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską625. 

Odmienne stanowisko prezentuje Armin Hatje, zdaniem, którego zmiana Karty następuje 

w trybie art. 48 ust. 2 TUE626.  Warto ponadto wskazać, że od strony formalnej 

samodzielność „Karty Praw Podstawowych” jest podkreślona przez opublikowanie jej w 

innym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niż „Traktat z Lizbony”, a także przez 

zaniechanie jej włączenia do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która 

 
622F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych, …, s. 43-44; M. Muszyński, Polska Karta 

Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, Przegląd 
Sejmowy 17(2009) nr 1, s. 59. 

623S. Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych, …, s. 60; M. Muszyński, Polska Karta 
Praw Podstawowych, …, s. 59. 

624C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, …, s. 63. 
625A. Kremer, Aspekty prawne negocjacji podczas Konferencji Międzyrządowej 2007, ze 

szczególnym uwzględnieniem udziału Polski, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe 
Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, s. 46. 

626A. Hatje, Komentarz do art. 6, w: EU-Kommentar, red. J. Schwarze, Baden-Baden 
2012, s. 132. 
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przyjęła „Traktat z Lizbony”627. Dodatkowo wypada zauważyć, że w 

art. 6 ust. 1 „Traktatu o Unii Europejskiej” w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 

„Traktatu z Lizbony” – nadającym „Karcie Praw Podstawowych” taką samą moc 

prawną, jaką posiadają traktaty, przy jednoczesnym zachowaniu jej odrębności od tych 

traktatów – posłużono się konstrukcją odesłania628. Takie odesłanie w umowie 

międzynarodowej do „Karty Praw Podstawowych”, wywołujące określone 

konsekwencje, jeśli idzie o jej moc prawną, nie czyni Karty umową międzynarodową. 

Wręcz przeciwnie – podkreśla, że jest to dokument odrębny, niebędący integralną częścią 

umowy międzynarodowej. Taki charakter „Karty Praw Podstawowych” zdaje się 

potwierdzać także i to, że w dniu poprzedzającym podpisanie „Traktatu z Lizbony”, a 

więc 12 grudnia 2007 roku, doszło do analogicznego zdarzenia, jak to, które miało 

miejsce 7 grudnia 2000 roku w Nicei. Mianowicie przedstawiciele trzech instytucji Unii 

Europejskiej (Parlamentu, Rady i Komisji), nie zaś reprezentanci państw członkowskich 

Unii Europejskiej, ponownie podpisali i proklamowali („odnowili”) „Kartę Praw 

Podstawowych”629. Jednocześnie, ogłaszając ją w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, stwierdzili, że ogłaszany tekst „przejmuje, z dostosowaniami, Kartę 

proklamowaną dnia 7 grudnia 2000 roku i zastępuje ją od dnia wejścia w życie Traktatu z 

Lizbony”630. Wszystko wskazuje więc na to, że „Karta Praw Podstawowych” po wejściu 

w życie „Traktatu z Lizbony” „zachowuje charakter proklamacji przewodniczących 

trzech instytucji unijnych”631. Z tą tylko fundamentalną różnicą, że państwa 

członkowskie Unii Europejskiej poprzez „Traktat z Lizbony” owo międzyinstytucjonalne 

porozumienie akceptują i nadają mu moc prawnie wiążącą. To jednak „nie zmienia jego 

charakteru, choć nadaje mu moc prawną prawa pierwotnego UE”632. Jak zasadnie 

zauważa Cezary Mik, „Karta Praw Podstawowych” podpisana i proklamowana 7 grudnia 

2000 roku i „Karta Praw Podstawowych” podpisana i proklamowana 12 grudnia 2007 

 
627C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, …, s. 63. 
628A. Wyrozumska, Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE: status Karty 

w prawie UE, zakres obowiązywania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z 
uwzględnieniem stanowiska polskiego, w: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej…, 
s. 82; M. Muszyński, Polska Karta Praw Podstawowych, …, s. 60. 

629S. Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych, …, s. 60-61; A. Wyrozumska, 
Inkorporacja Karty Praw Podstawowych, …, s. 82; M. Muszyński, Polska Karta Praw 
Podstawowych, …, s. 58; E.H. Morawska, Prawa konstytucyjne człowieka i obywatela w 
Rzeczypospolitej Polskiej a prawa podstawowe Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, 
Przegląd Sejmowy 17(2009) nr 1, s. 31. 

630Zob. S. Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych, …, s. 60. 
631Tamże. 
632A. Wyrozumska, Inkorporacja Karty Praw Podstawowych, …, s. 83; A. Wyrozumska, 

Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie 
lizbońskim oraz Protokołu polskobrytyjskiego, Przegląd Sejmowy 16(2008) nr 2, s. 28. 
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roku mają ten sam charakter: „w obu przypadkach są to akty wspólne trzech 

głównych instytucji UE: Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji”633. Karta w 

dalszym ciągu stanowi zatem „wyraz wspólnego i zgodnego oświadczenia woli 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji” i pozostaje porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym. Postanowienia „Traktatu z Lizbony”, nadające „Karcie Praw 

Podstawowych” moc wiążącą, nie przekształciły jej ani w część któregoś z Traktatów 

unijnych, ani też w odrębny traktat (umowę międzynarodową) państw członkowskich 

Unii Europejskiej634.  

Poczynione rozważania nakazują podać w wątpliwość czy „Karta Praw 

Podstawowych” jest umową międzynarodową. Wypada jednocześnie odnotować, że 

takie zastrzeżenia zgłasza wielu przedstawicieli doktryny635, a zdania odmienne 

pozostają w zdecydowanej mniejszości. Przykładem może być stanowisko jakie 

prezentuje Andrzej Bisztyga, stwierdzając, że „wraz z wejściem w życie Traktatu 

Lizbońskiego Karta Praw Podstawowych UE uzyskała status umowy 

międzynarodowej”636, jednakże nie przedstawia w tym zakresie żadnego uzasadnienia.  

Rozważania w powyższym względzie prowadzi w swojej publikacji również 

Marcin Rojszczak637. Powołując się na tezy zawarte we „Wprowadzeniu” do 

„Komentarza do Karty”638, wspomniany naukowiec w pierwszej kolejności stwierdza, że 

w odpowiedzi na pytanie czy Karta jest umową międzynarodową pomocne jest 

 
633C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, …, s. 61; 

M. Muszyński, Polska Karta Praw Podstawowych, …, s. 58-59. 
634Zob. C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, …, s. 

62-63. 
635K. Białas-Zielińska, Polscy przeciwnicy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

Wrocławskie Studia Erazmiańskie 4(2010), s. 426; K. Białas-Zielińska, Religie, Kościoły i 
związki wyznaniowe, …, s. 341; C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów 
ochronnych, …, s. 63; M. Muszyński, Polska Karta Praw Podstawowych, …, s. 58-62; S. 
Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych, …, s. 60; I. Malczyk, Znaczenie Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej dla Polski, Kortowski Przegląd Prawniczy 1(2012) nr 1, s. 31; 
A. Pudło, Nadanie charakteru prawnego karcie praw podstawowych. Znaczenie dla umocnienia 
ochrony jednostki w UE. Konferencja naukowa (Warszawa, 14 III 2008), Państwo i Prawo 
70(2008) nr 10, s. 134-135; J. Unterschütz, Zasady prawa pracy w multicentrycznym porządku 
prawnym, w: Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, 
K. Ślebzak, Poznań 2014, s. 177; A. Wyrozumska, Inkorporacja Karty Praw Podstawowych, …, 
s. 83; A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, w: Traktat z Lizbony. Główne 
reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, s. 183; A. Wyrozumska, 
Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych, …, s. 27. 

636Zob. A. Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka, …, s. 182. 
637M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, …, s. 105. 
638A. Wróbel, Wprowadzenie, Nb 7, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 14. 
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odwołanie się do „Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów”639, w 

myśl, której każda umowa (porozumienie) międzynarodowa zawarta pomiędzy 

państwami, niezależne od tego, w ilu dokumentach została ujęta, i niezależnie od jej 

szczególnej nazwy, jest nazywana traktatem (art. 2 ust. 1 pkt. a). Natomiast zgodnie z art. 

31 ust. 2 dla celów interpretacji traktatu uwzględnia się także jego wstęp oraz 

załączniki640. Mając taki punkt odniesienia Rojszczak stwierdza, że skoro Karta nie 

została dołączona do „Traktatu lizbońskiego” to nie była więc przedmiotem ratyfikacji ze 

strony państw członkowskich641. Nie zajmując jednak ostatecznego stanowiska odwołuje 

się do rozważań przedstawicieli doktryny (Adama Bisztygi642 oraz Anny 

Wyrozumskiej643), którzy prezentują skrajnie odmienne poglądy na temat statusu Karty 

w prawie międzynarodowym644. Ostatecznie, mając na względzie uwagi Bogusława 

Banaszaka645, stwierdza, że przyjęcie Karty jako umowy międzynarodowej z punktu 

widzenia większości konstytucji państw członkowskich nie zwiększyłoby jej rangi w 

krajowych porządkach prawnych646. 

Bez względu na powyższe uwagi, nie ulega wątpliwości, że wobec zmienionego 

przez „Traktat z Lizbony” brzmienia art. 6 ust. 1 „Traktatu o Unii Europejskiej”, który 

stanowi, że „Karta Praw Podstawowych” „ma taką samą moc prawną jak Traktaty”, 

należy stwierdzić, że – jak już sygnalizowano – jest ona niewątpliwie częścią prawa 

pierwotnego Unii Europejskiej647. Przy czym – jak zasadnie zauważa się w doktrynie – 

 
639Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 22 maja 1969 r., w:  S. Bieleń, Prawo w 

stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1998, s. 72-73: a) "traktat" 
oznacza międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i 
regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym 
dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę”. 

640Tamże, s. 79-80: „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”. 

641M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, …, s. 105-106. 
642A. Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka, …, s. 182. 
643A. Wyrozumska, Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych…, s. 

26. 
644M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, …, s. 106-107. 
645B. Banaszak, Zalety i wady Karty Praw Podstawowych, …, s. 9-24. 
646M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, …, s. 107.  
647J. Barcz, Wstęp, …, s. 1-5; A. Bodnar, Karta Praw Podstawowych: zróżnicowany 

charakter prawny postanowień Karty i ich skutki dla jednostek, sądów oraz ustawodawcy, w: 
Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej…, s. 146; C. Herma, Likwidacja „struktury 
filarowej” Unii – podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa 
pierwotnego i wtórnego, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. 
J. Barcz, Warszawa 2008, s. 132; A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, …, 
s. 177-183; R. Wieruszewski, Postanowienia Karty Praw Podstawowych, …, s. 113. 
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jest to część zupełnie nowa, dotychczas w prawie pierwotnym Unii 

Europejskiej niewystępująca i nieznana648. Sposób przyjęcia nie osłabił znaczenia Karty 

z punktu widzenia prawa unijnego. Także wpływ Karty na krajowe systemy prawne nie 

uległ zmianie – prawa i gwarancje przewidziane w Karcie korzystają z takich samych 

reguł pierwszeństwa, jakie zostały przewidziane dla „Traktatu lizbońskiego”. Prawdą jest 

zatem, że przyjęcie Karty jako odrębnej umowy międzynarodowej nie wpłynęłoby na 

nadanie jej odmiennego statusu w krajowych porządkach prawnych649. Jak zauważyła 

Anna Wyrozumska650, różnica w formie przyjęcia Karty ma zatem głównie wymiar 

polityczny i symboliczny, co jak należy przypuszczać było głównym zamiarem autorów 

„Traktatu Lizbońskiego”651. Usunięcie treści Karty z traktatów spowodowało, że 

przestały one sprawiać wrażenie konstytucji, co spotkało się wcześniej ze sprzeciwem w 

niektórych państwach członkowskich, czego efektem był nieudany proces ratyfikacyjny 

„Traktatu Konstytucyjnego”652. 

2.2. Kościoły i związki wyznaniowe w ujęciu Karty Praw 

Podstawowych 

„Karta Praw Podstawowych”653 składa się z preambuły i pięćdziesięciu czterech 

artykułów podzielonych na siedem rozdziałów654. Są to kolejno: „Godność” (art. 1-5), 

„Wolności” (art. 6-19), „Równość” (art. 20-26), „Solidarność” (art. 27-38), „Prawa 

obywatelskie” (art. 39-46), „Wymiar sprawiedliwości” (art. 47-50) oraz „Postanowienia 

ogólne” (tzw. postanowienia pomostowe; postanowienia horyzontalne)655. Prawa w niej 

zawarte mają wymiar polityczny oraz moralny i, jak zauważa Bożena Drzewicka, 

charakteryzuje je nierozdzielność, która wiąże się z „łącznym traktowaniem 

wymienionych wartości i tworzeniu integralnej ochrony praw”656. Drugą cechą 

wyróżnioną w art. 2 Karty jest powszechność, która zdaniem powołanej badaczki, odnosi 

 
648S. Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych, …, s. 61; M. Muszyński, Polska Karta 

Praw Podstawowych, …, s. 60-61. 
649M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, …, s. 107. 
650A. Wyrozumska, Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych, …,s. 

26. 
651M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, …, s. 107.  
652Tamże. 
653Karta Praw Podstawowych…, s. 389-405. 
654M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich 

międzynarodowej ochrony, Lublin 1999, s. 140-149. 
655R. Mazur, Karta Praw Podstawowych UE, w: Ochrona praw podstawowych w Unii 

Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. A. Florczak, Warszawa 2009, s. 45. 
656B. Drzewicka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w: Ochrona praw 

jednostki, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004, s. 76.   
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się do praw człowieka i objawia się w tym, iż enumeratywnie wymienione 

zasady przysługują każdemu657. Należy zwrócić uwagę, że sama Karta zawiera normy o 

charakterze prawnym wiążącym państwa członkowskie i instytucje europejskie. Są to art. 

51 (zakres praw zagwarantowanych), art. 52 (dotyczący zakazu naruszania praw), art. 53 

(stopień ochrony praw) i art. 54 (zakaz nadużywania praw)658. 

W dniu 14 grudnia 2007 roku zostały opublikowane „Wyjaśnienia dotyczące 

Karty Praw Podstawowych”659. Pierwotnie omawiany dokument został sporządzony 

przez Prezydium Konwentu, który opracował „Kartę Praw Podstawowych” Unii 

Europejskiej. Następnie wskazówki te zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium 

Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty 

przez ten Konwent (w szczególności w art. 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii660. 

Odnosząc się do uwag Andrzeja Wróbla661, Krzysztof Orzeszyna stwierdza, że choć 

wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one pomocne przy wykładni 

postanowień Karty662. Tym samym zakres stosowania Karty wyznaczają postanowienia 

art. 51-54 (zwłaszcza art. 51 KPP663), jak również akapit drugi Deklaracji nr 1 dołączonej 

do Traktatu z Lizbony w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej664 oraz 

„Wyjaśnienia” dołączone do KPP (art. 51665). W swych konkluzjach Anna Wyrozumska 

 
657Tamże.   
658A. Kowalska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, …, s. 209.  
659Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych (Dz. U. UE. 2007 C 303, s. 17). 
660K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej w Traktacie 

Lizbońskim, Roczniki Nauk Prawnych 19(2009) nr 2, s. 44.  
661A. Wróbel, O niektórych problemach sądowego stosowania Karty Praw 

Podstawowych, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, 
red. A. Wróbel, Warszawa 2009, s. 103-104. 

662K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, …, s. 47. 
663Karta Praw Podstawowych…, s. 404: „1. Postanowienia niniejszej Karty mają 

zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii. Szanują one zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi 
odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w 
Traktatach. 2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje 
Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań 
określonych w Traktatach”.  

664Deklaracja w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE 2016 C 
202 s. 337): „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która jest prawnie wiążąca, 
potwierdza prawa podstawowe gwarantowane przez europejską Konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla 
Państw Członkowskich. Karta nie rozszerza zakresu stosowania prawa Unii na dziedziny leżące 
poza kompetencjami Unii, nie ustanawia nowych uprawnień ani zadań Unii, ani też nie zmienia 
uprawnień i zadań określonych w Traktatach”. 

665Karta Praw Podstawowych…, s. 404: „1. Postanowienia niniejszej Karty mają 
zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
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podkreśla, że „stosowanie karty zostało obwarowane piętrowo 

warunkami określonymi w samej Karcie, powtórzonymi następnie przez Traktat z 

Lizbony w art. 6 ust. 1 oraz wzmocnionymi politycznie przez Deklaracje Konferencji”666.  

Interesujące nas zagadnienie dotyczące relacji Unii Europejskiej do Kościołów i 

związków wyznaniowych zostało umieszczone w art. 10 „Karty Praw Podstawowych”667. 

Prawo określone dyspozycją normy zawartej w art. 10 ust. 1 Karty nie jest prawem 

nowym. W tym kontekście należy wspomnieć o art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności668, odnośnie do którego odnajdujemy 

wzmiankę w oficjalnych „Wyjaśnieniach Karty UE”669, w których stwierdzono, że treści 

obu artykułów są ze sobą powiązane670. Rozwijając te myśl Ronan McCrea, stwierdza, że 

takie samo brzemiennie obu norm prawnych zawartych w dwóch różnych dokumentach 

sprawia, że ograniczenia przewidziane w art. 52 ust. 3 Karty, nie mogą przekraczać 

 

Unii. Szanują one zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi 
odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w 
Traktatach. 2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje 
Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań 
określonych w Traktatach”. 

666A. Wyrozumska, Inkorporacja Karty do UE, …, s. 86. 
667Karta Praw Podstawowych…, s. 395: „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”. 

668Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., 
w: S. Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1998, s. 
190-191: „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”.  

669Zob. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych…, s. 21: „Prawo 
zagwarantowane w ust. 1 odpowiada prawu zagwarantowanemu w art. 9 Europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i zgodnie z art. 52 ust. 3 Karty ma takie 
samo znaczenie i zakres. Dlatego też ograniczenia powinny uwzględniać art. 9 ust. 2 Europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którego brzmienie jest 
następujące: «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». Prawo 
zagwarantowane w art. 10 ust. 2 odpowiada krajowym tradycjom konstytucyjnym i rozwojowi 
ustawodawstwa krajowego w tym zakresie”. 

670Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, The European Charter of Fundamental 
Rights as a Living Instrument, Rome-Warsaw-Vienna 2014, s. 35. 
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ograniczeń uznanych za uzasadnione na mocy art. 9 ust. 2 EKPC671. Warto 

zauważyć, iż prawo do sprzeciwu sumienia określone w art. 10 ust. 2 Karty UE, nie ma 

odpowiednika w EKPC, ale jest coraz częściej akceptowane w międzynarodowym 

prawie dotyczącym praw człowieka672. Na poziomie międzynarodowym wolność myśli 

sumienia i wyznania znalazła swe umocowanie m.in. w art. 18 „Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka” z 1948 roku673, art. 18 „Międzynarodowego pakt praw obywatelskich i 

politycznych” (MPPOiP) z 1966 roku674, czy w art. 14 „Konwencji o prawach dziecka” z 

1989 roku675. Odniesień do wolności religijnej Ronan McCrea676 doszukuje się również 

w art. 1 Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o eliminacji wszystkich form 

nietolerancji i dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań z 1981 roku677. Zgodnie 

 
671R. McCrea, Article 10-Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, w: The 

UE Charter of Fundamental Rights. A Commentary, red. S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. 
Ward, Oxford-Portland 2014, s. 299.  

672Tamże, s. 305-306.  
673Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., w: S. Bieleń, Prawo w 

stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1998, s. 159: „Każdy człowiek 
ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania 
lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z 
innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i 
przestrzeganie obyczajów”. 

674Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., w: S. 
Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1998, s. 167: 
„1.Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność 
posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do 
uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub 
przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. 2. 
Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub 
przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru. 3. Wolność uzewnętrzniania 
wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane 
przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub 
moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób. 4. Państwa Strony 
niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub w odpowiednich 
przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i 
moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami”. 

675Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 
1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526): „1. Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do 
swobody myśli, sumienia i wyznania. 2. Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki 
rodziców lub w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania 
dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. 
3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać tylko takim 
ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa 
narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych 
praw i wolności innych osób”.  

676R. McCrea, Article 10-Right to Freedom of Thought, ..., s. 298-299.  
677Deklaracja o eliminacji wszystkich form nietolerancji i dyskryminacji na podstawie 

religii lub przekonań z 25 listopada 1981 r., w: Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, K. 
Warchałowski, Warszawa 2000, s. 46-47: „1. Każda osoba będzie miała prawo do wolności 
myśli, sumienia i religii. Prawo to będzie obejmowało wolność wyznawania religii bądź 
jakichkolwiek przekonań według własnego wyboru, jak również wolność manifestowania swojej 
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z oficjalnymi objaśnieniami Karty, art. 10 ust. 2 odzwierciedla krajowe 

tradycje konstytucyjne i zmiany w prawie krajowym678. Ponadto omawiany badacz w 

swych rozważaniach zwraca uwagę na powiązanie wolności myśli, sumienia i religii z 

wolnością słowa (art. 11 Karty679) oraz wolnością zgromadzeń i stowarzyszania się (art. 

12 Karty680), a także art. 7 (Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 20 

(równość wobec prawa) i art. 21 (zakaz dyskryminacji)681.  

Ścisłe powiązanie art. 10 Karty z art. 9 ust. 1 EKPC sprawia, że wykładnia tego 

ostatniego znajduje bezpośrednie zastosowanie do art. 10 Karty. Jak zaznacza Krzysztof 

Warchałowski, występujące drobne różnice w przepisie mają charakter jedynie 

werbalny682. Ponadto mając na uwadze intencje autorów Karty można uznać, że nie 

chcieli, aby Karta była kolejnym elementem w mozaice aktów dotyczących praw 

jednostki. Starali się już w samej jej tytule nawiązać do pojęcia praw podstawowych 

ukształtowanego w orzecznictwie ETS od końca lat 60-tych XX w. Równocześnie 

pragnąc zapewnić swoistą kompatybilność KPP z EKPC w art. 52 ust. 3 Karty 

sformułowali zasadę głoszącą: „W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, 

które odpowiadają prawom gwarantowanym przez EKPC, ich znaczenie i zakres są 

zgodne z nadanymi im przez tę Konwencję”683. Przechodząc do omówienia zakresu 

podmiotowego art. 10, Krzysztof Warchałowski, zauważa, że zawarte w nim gwarancje 

wolności myśli, sumienia i wyznania mają charakter przede wszystkim indywidualny. 

Mając na uwadze wnioski Józefa Krukowskiego684, stwierdza, że doszukiwanie się w 

 

religii lub przekonań - indywidualnie lub we wspólnocie z innymi, publicznie lub prywatnie - w 
modlitwie, obrzędach, praktykach i nauczaniu. 2. Nikt nie będzie podlegać przymusowi, który 
naruszałby jego wolność wyznawania religii lub przekonań według własnego wyboru. 3. 
Wolność manifestowania czyjejś religii lub przekonań może podlegać jedynie takim 
ograniczeniom, jakie są przewidziane prawem i konieczne w demokratycznym społeczeństwie 
dla ochrony bezpieczeństwa, porządku, zdrowia lub moralności publicznej, albo podstawowych 
praw i wolności innych osób”. 

678Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych…, s. 21. 
679Karta Praw Podstawowych…, s. 396: „1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. 

Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji 
i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. 2. Szanuje się 
wolność i pluralizm mediów”. 

680Tamże: „1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do 
swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych, 
związkowych i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków 
zawodowych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów. 2. Partie polityczne na 
poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej obywateli”. 

681R. McCrea, Article 10-Right to Freedom of Thought, ..., s. 293. 
682K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej, …, s. 15.  
683B. Banaszak, Zalety i wady Karty Praw Podstawowych, …, s. 15; I. Malczyk, 

Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, …, s. 27.  
684J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół Katolicki, …, s. 216.  
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sformułowaniu „wspólnie z innymi” ochrony wolności religijne w ujęciu 

instytucjonalnym (wspólnotowym) wynika jedynie z wykładni funkcjonalnej685. 

Klaudyna Białas - Zielińska konkluduje, że taką optykę interpretacji art. 10 Karty przyjął 

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, uznając zdolność prawną Kościołów do 

występowania wobec organów europejskich w imieniu swoich członków. Odwołując się 

do stanowiska Józefa Krukowskiego konstatuje, że jest to jednak wniosek 

wydedukowany w drodze interpretacji celowościowej, w tekście Karty brak bowiem 

wyraźnej gwarancji poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym686.  

Bardziej stanowcze wnioski w powyższym zakresie prezentuje Roman Szewczyk, 

który stwierdza, iż zakres ochrony tego prawa obejmuje nie tylko pojedyncze osoby 

fizyczne, ale również posiada zakres wspólnotowy, czyli został rozszerzony o Kościoły i 

związki wyznaniowe687. W ujęciu Karty wolność myśli, sumienia i religii jest 

powszechnie uważana za jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa. 

Analizując art. 10 Karty nasuwa się wniosek, że prawo w nim zagwarantowane ma trzy 

wymiary. Pierwszy z nich, to wymiar wewnętrzny w postaci wolności posiadania 

pewnych idei, wyznawania religii; drugi to wymiar zewnętrzny, czyli wolność 

uzewnętrzniania swojej religii lub przekonań. Trzeci poziom to wymiar zbiorowy, który 

obejmuje tworzenie takich jednostek religijnych jak kościoły. O ile wymiar wewnętrzny 

nie prowadzi do wielu kontrowersji to wymiar zewnętrzny a w szczególności, zbiorowy 

stanowi przedmiot dyskusji, tym bardziej, że o ile pierwszy z wymiarów nie podlega 

żadnym ograniczeniom, to dwa ostatnie nie mają już charakteru bezwzględnego688.  

3. Biała Księga 

Dokumentem, w którym zwrócono uwagę na konieczność włączenia w proces 

rządzenia podmiotów społecznych, w szczególności Kościołów i związków 

wyznaniowych była „Biała Księga na temat rządzenia Europą” (European Governance. 

A White Paper)689. Dokument został opublikowany w 2001 roku przez Komisję 

Europejską, a jego niektóre fragmenty zostały poświęcone rozwojowi społeczeństwa 

obywatelskiego. W ocenie autorów „Białej Księgi” Kościoły i związki wyznaniowe 

stanowią, obok związków zawodowych i organizacji skupiających pracodawców, 

 
685K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej, …, s. 15.  
686K. Białas-Zielińska, Religie, Kościoły i związki wyznaniowe, …, s. 335-350. 
687R. Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe, …, s. 360. 
688R. Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe, …, s. 360. 
689Commission of the European Communities, European Governance. A White Paper, 

Brussels 2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428 
(dostęp: 30.04.2022) 
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organizacji charytatywnych czy organizacji zajmujących się ochroną 

środowiska naturalnego podmioty najbliżej znajdujące się obywateli, a co za tym idzie, 

najlepiej rozpoznające ich potrzeby i niepokoje. Tym samym mogą stanowić ważny 

komponent polityki prowadzonej na poziomie globalnym690. W omawianym dokumencie 

nie sprecyzowano jednak w jaki sposób miały odbywać się dialog między nimi a Unią 

Europejską. Ogólnikowo stwierdzano, że „szczególny wkład” organizacji społecznych, w 

tym Kościołów i związków wyznaniowych powinien polegać na dostarczaniu usług 

w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 

życia, pomocy ofiarom przestępstw, edukacji czy pomocy osobom dyskryminowanym691.  

4. Projekt Traktatu Konstytucyjnego dla Europy 

W kontekście instytucjonalizacji dialogu między podmiotami konfesyjnymi a 

Unia Europejską nadzieję na istotne zmiany pojawiły się wraz z projektem Konstytucji 

dla Unii Europejskiej. W kontekście prawa wyznaniowego i statusu kościołów oraz 

związków wyznaniowych projekt Traktatu Konstytucyjnego wzbudzał jednak szereg 

zastrzeżeń zgłaszanych zarówno przez poszczególne państwa członkowskie, jak i 

Kościoły (rzymskokatolicki, kościoły prawosławne) czy organizacje wyznaniowe 

(COMECE, Konferencja Kościołów Europejskich, Światowa Rada Kościołów)692. 

Sporną pozostawała kwestia m.in. braku zawarcia w preambule omawianego aktu 

Invocatio Dei. Postulowano, aby Konstytucja Europejska zagwarantowała wolność 

religijną i fundamentalne prawa oraz zabraniała prozelityzmu. Ponadto za istotną kwestię 

uznano zawarcie w treści omawianego aktu prawa każdego kraju członkowskiego do 

swobodnego regulowania stosunków państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi, 

 
690C. Mik, Czynnik religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej w:, 

Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat “Religia i wolność religijna w Unii 
Europejskiej”, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 137-138; Rossa, Polityka 
wyznaniowa Unii Europejskiej, Przegląd Religioznawczy 3(2011), s. 103. (s. 97-114)  

691C. Mik, Czynnik religijny i etyczny…, s. 137; A. Bielawska, J. Wiśniewski, Wartości 
i stosunek do religii i Kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw 
członkowskich, Poznań 2009, s. 294. 

692J. Matwiejuk, Kościół prawosławny a Konstytucjia Unii, Elpis 10/17/18(2008), s. 107-
117; T. Dębowski, Pomiędzy akcesją a prezydencją-problematyka europejska w wypowiedziach 
hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, Dyplomacja i bezpieczeństwo 2(2014) nr 1, s. 92; D. 
Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 226-234; J. 
Krukowski, Stanowisko Kościoła katolickiego wobec projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii 
Europejskiej w: Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin 1-2 
września 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2003, s. 197-209. 
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tak jak stanowiła Deklaracja Amsterdamska693. Proponowano 

również, aby nawiązać stały dialog instytucjonalny między Unią Europejską a 

Kościołami i związkami religijnymi. Ponadto wyżej wymienione podmioty konfesyjne 

sprzeciwiały się, aby status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych został 

zrównany ze statusem Kościołów i wspólnot chrześcijańskich694. 

Ostatecznie w projekcie kwestie wyznaniowe zostały uregulowane w art. I-52 w 

myśl którego: „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 filozoficznych 

i niewyznaniowych przyznany na mocy prawa krajowego. 3. Uznając tożsamość 

i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, 

przejrzysty i regularny dialog”695. Ponadto w omawianym projekcie gwarantowano 

również prawa odnoszące się albo bezpośrednio do religii np. art. II-70 wolność myśli, 

sumienia i religii albo pośrednio, np. art. II-74 prawo do nauki, art. II-81 

niedyskryminacja i art. II-82 różnorodność kulturowa czy w części III przepisy dotyczące 

zwalczania wszelkich form dyskryminacji, gwarancję poszanowania praktyk państw w 

zakresie obrzędów religijnych oraz zakres dyskryminacji ze względu na religię696. 

Jak zauważali przedstawiciele doktryny, klauzula kościelna zawarta w 

omawianym akcie wzmacniała pozycję Kościołów i związków wyznaniowych a także 

zapraszała do tego grona również organizacje światopoglądowe i filozoficzne 

wzmacniając tym samym ich status. Podmioty te zostały tym samym oficjalnie uznane za 

ważny czynnik kształtowania polityki wyznaniowej Unii i godnych partnerów do 

prowadzenia z nimi dialogu. Jednocześnie instytucje unijne zostały prawnie zobowiązane 

do prowadzenia dialogu z kościołami i innymi organizacjami religijnymi i 

światopoglądowymi, który miał się charakteryzować otwartością, przejrzystością oraz 

 
693J. Matwiejuk, Kościół prawosławny a Konstytucjia Unii…, s. 113; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 226-234. 
694J. Matwiejuk, Kościół prawosławny a Konstytucjia Unii…, s. 115; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 226-234. 
695D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 233; 

J. Krukowski, Stanowisko Kościoła katolickiego wobec projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii 
Europejskiej…, s. 206-208; K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami…, 
s. 261-262; G. Robbers, Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007, s. 433-
434.  

696R. Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe…, s. 362-263. 
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regularnością co czyniło go stałą formą relacji pomiędzy UE a 

kościołami i innymi organizacjami697.  

Jak się okazało spór o treść Traktatu Konstytucyjnego nie zakończył się w 

momencie ustalenia jego postanowień. Jak zauważa Jan Barcz, z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego „Traktat konstytucyjny” stanowił wielostronną umową 

międzynarodową, którą państwa członkowskie mogły zmieniać – w tym zakresie 

przewidziano dwie procedury zmiany: zwykłą (art. IV-443)698 oraz uproszczoną (art. IV-

444)699, czy też wystąpić z Unii (art. I-60700). Tym samym „Traktat konstytucyjny” 

 
697K. Orzeszyna, Podstawy relacji między Państwem a Kościołami…s. 262; R. 

Szewczyk, Kościoły i związki wyznaniowe…, s. 362. 
698Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, …, s. 190-191: „1. Rząd każdego 

Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie 
propozycje zmiany niniejszego Traktatu. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie 
Europejskiej oraz notyfikowane parlamentom narodowym. 2. Jeżeli Rada Europejska, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, podejmie zwykłą większością decyzję, w 
której opowie się za rozpatrzeniem proponowanych zmian, przewodniczący Rady Europejskiej 
zwołuje konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów 
Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji. W przypadku zmian 
instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej konsultowany jest również Europejski Bank Centralny. 
Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje, w drodze konsensu, zalecenie dla Konferencji 
przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, jak przewidziano to w ustępie 3. Rada 
Europejska może zwykłą większością, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podjąć 
decyzję o nie zwołaniu konwentu, gdy zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego 
zwołania. W takim przypadku Rada Europejska określa zakres uprawnień Konferencji 
przedstawicieli rządów Państw Członkowskich. 3. Konferencję przedstawicieli rządów Państw 
Członkowskich zwołuje przewodniczący Rady w celu uchwalenia, za wspólnym porozumieniem, 
zmian, jakie mają zostać dokonane w niniejszym Traktacie. Zmiany wchodzą w życie po ich 
ratyfikowaniu przez wszystkie Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi. 4. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego niniejszy 
Traktat, został on ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej 
Państw Członkowskich napotkało trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się 
do Rady Europejskiej”. 

699Tamże, s. 191: „1. Jeżeli część III przewiduje, że Rada stanowi jednomyślnie w danej 
dziedzinie lub w danym przypadku, Rada Europejska może przyjąć decyzję europejską 
upoważniającą Radę do stanowienia większością kwalifikowaną w danej dziedzinie lub danym 
przypadku. Niniejszy ustęp nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub 
obronne. 2. Jeżeli część III przewiduje, że ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe 
mają być przyjęte przez Radę zgodnie ze szczególną procedurą ustawodawczą, Rada Europejska 
może przyjąć decyzję europejską zezwalającą na przyjęcie takiej ustawy europejskiej lub 
europejskiej ustawy ramowej zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 3. Wszelkie 
inicjatywy podejmowane przez Radę Europejską na podstawie ustępu 1 lub 2 są przekazywane 
parlamentom narodowym. W przypadku gdy jeden z parlamentów narodowych notyfikuje swój 
sprzeciw w ciągu sześciu miesięcy od daty takiego przekazania, decyzja europejska, o której 
mowa w ustępach 1 i 2, nie zostaje przyjęta. W przypadku braku sprzeciwu Rada Europejska 
może przyjąć taką decyzję. W celu przyjęcia decyzji europejskiej, o której mowa w ustępach 1 i 
2, Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, 
wyrażonej przez większość jego członków”. 

700Tamże, s. 40: „1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami 
konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. 2. Państwo Członkowskie, które podjęło 
decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady 
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stanowił umowę ustanawiającą organizację międzynarodową, o której 

zakresie kompetencji, strukturze, mechanizmie decyzyjnym decydują (w Traktacie) 

państwa członkowskie701. Ponieważ, kontynuuje Jan Barcz, Traktat był umową 

zmieniającą dotychczasowe traktaty stanowiące Unię – o jego wejściu w życie musiały 

zdecydować wszystkie państwa członkowskie UE na co jednoznacznie wskazywał art. 

IV-447 ust. 1 zd. 1 Traktatu702 wprowadzając ostre kryteria, zgodnie z którymi 

nieprzyjęcie go przez jakiekolwiek państwo członkowskie skutkowało tym, że traktat nie 

wchodzi w życie703. 

W dniu 29 października 2004 roku w Rzymie dokonano uroczystego podpisania 

Traktatu. W styczniu 2005 roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję na temat 

„Traktatu konstytucyjnego”, w którym zlecił jego ratyfikację. Decyzja odnośnie do 

formy ratyfikacji referendum należała do państw członkowskich704. Większość państw 

opowiedziała się za przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowych. Jedynie trzy 

państwa stanowczo odmówiły przeprowadzenia referendum w tej kwestii, tj. Malta, 

Szwecja i Republika Federalna Niemiec705. Wyjaśniając tę kwestię, Elżbieta 

Kużelewska, powołując się na publikację „The Constitution for Europe. A Legal 

 

Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki 
jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje 
się zgodnie z artykułem III-325 ustęp 3. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, 
stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 3. 
Konstytucja przestaje mieć zastosowanie do tego Państwa Członkowskiego od dnia wejścia w 
życie umowy o wystąpieniu lub w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w 
ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim 
podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu. 4. Do celów ustępów 2 i 3 członek 
Rady Europejskiej lub Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie bierze 
udziału w obradach i przyjmowaniu decyzji europejskich Rady Europejskiej lub Rady 
dotyczących tego państwa. Większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 72 % członków Rady 
reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, obejmujące co najmniej 65 % ludności 
tych państw. 5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego 
wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule I-58”.  

701J. Barcz, Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, 
instytucje i prawo, Piaseczno 2017, s. 33. 

702Tamże: „1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się 
Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne 
zostaną złożone do depozytu rządowi Republiki Włoskiej. 2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie 
dnia 1 listopada 2006 roku, pod warunkiem, że zostaną złożone do depozytu wszystkie 
dokumenty ratyfikacyjne lub w przeciwnym wypadku wchodzi on w życie pierwszego dnia 
drugiego miesiąca następującego po złożeniu do depozytu dokumentu ratyfikacyjnego przez 
Państwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spełni tę formalność”. 

703E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i 
jego następstwa, Warszawa 2011, s. 26. 

704R. Trzaskowski, Traktat Konstytucyjny. Możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, Analizy 
Natolińskie 1(2005) nr 1, s. 1.   

705E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję, …, s. 30. 
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Analysis”706 stwierdziła, że przedstawiciele dwóch pierwszych 

państw uznali, iż kwestia ratyfikacji oraz znajomości Traktatu jest zbyt trudna i 

skomplikowana dla przeciętnego obywatela ich kraju. Natomiast Niemcy powołali się na 

zapisy Ustawy Zasadniczej z 1949 roku707 zabraniającej przeprowadzania referendum z 

wyjątkiem określonym w art. 29708 dotyczącym zmian granic pomiędzy landami709. 

Wyjaśniając to zagadnienie prawne Stanisław Bożyk odwołuje się do przepisu art. 20 ust. 

2 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec710, w którym sformułowano zasadę 

suwerenności narodu711. W przepisie tym określono też sposób sprawowania władzy 

najwyższej przez suwerena, znalazło się w nim bowiem dalej stwierdzenie, że naród 

sprawuje władzę „poprzez wybory i głosowania oraz przez specjalne organy 

ustawodawcze, władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości”. Deklarując ustrojową 

zasadę reprezentacji politycznej, ustawodawca tym samym odrzucił w zasadzie wszelkie 

formy demokracji bezpośredniej. Referendum i inicjatywa ludowa dopuszczalne są 

bowiem tylko w przypadku zmiany granic między krajami związkowymi, co wynika 

jednoznacznie z przepisu art. 29 konstytucji. Tym samym system przedstawicielski 

stanowi jedyną formę sprawowania władzy państwowej na szczeblu federacji712. 

Wracając do przerwanego wątku, w sumie dziesięć państw członkowskich 

wyraziło chęć zorganizowania referendum, choć dla większości z nich była to kwestia 

opcjonalna i Traktat mógł zostać przyjęty przez parlament, bez konieczności 

odwoływania się do opinii publicznej, bowiem tylko w Danii i Irlandii przeprowadzenie 

referendum wynikało z konstytucji713. Ostatecznie referendum w sprawie ratyfikacji 

„Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy” przeprowadzono jedynie w czterech 

państwach członkowskich Unii Europejskiej: Hiszpanii, Francji, Holandii i 

 
706J.C. Piris, The Constitution for Europe. A Legal Analysis, Cambridge 2006, s. 8. 
707Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku…, 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80205000.pdf (dostęp: 31.12.2019) 
708Tamże, s. 33-36. 
709E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję, …, s. 30-31. 
710Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec…: „Wszelka władza państwowa 

pochodzi od Narodu. Sprawowana jest przez Naród w wyborach i głosowaniach oraz przez 
szczególne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej” 

711S. Bożyk, Ustawa Zasadnicza RFN i jej nowelizacje po zjednoczeniu Niemiec w 1990 
r., w: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne. Księga pamiątkowa 
dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, red. M. Grzybowski, P. Tuleja,  T. 
1, Kraków 2014, s. 39. 

712Tamże. 
713E. Kużelewska, Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym 

uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej), Przegląd Politologiczny 17(2012) 
nr 2, s. 56-57.  
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Luksemburgu714. Piętnaście państw członkowskich podjęło decyzję o 

przyjęciu Traktatu w drodze ratyfikacji przez parlament krajowy - do połowy 2006 roku 

Traktat konstytucyjny został ratyfikowany przez następujące państwa: Austria, Belgia, 

Cypr, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, 

Słowacja, Słowenia, Hiszpania715. Jak zauważa Jan Barcz, w Niemczech z dokonaniem 

ostatecznego aktu ratyfikacji postanowiono poczekać do wyjaśnienia losu Traktatu w 

państwach, które zablokowały proces ratyfikacji, natomiast w Słowacji trwało 

postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym co do zasadności wyboru formy 

wyrażenia zgody w drodze parlamentarnej716. W 2006 roku Traktat ratyfikowała 

Finlandia, a dwa nowe państwa członkowskie – Bułgaria i Rumunia – związałyby się 

„Traktatem konstytucyjnym” na mocy „Traktatu akcesyjnego”. Tak więc państwa, które 

ratyfikowały Traktat grupowały ponad dwie trzecie liczby państw członkowskich i 

znacznie ponad połowę potencjału demograficznego UE. W dwóch państwach (Francji i 

Holandii) społeczeństwo w referendach nie wyraziło zgody na ratyfikowanie Traktatu. 

Natomiast nie ratyfikowały Traktatu (wstrzymały procedurę ratyfikacyjną czy też jej nie 

rozpoczęły) Czechy, Dania, Irlandia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania. 

Waga zaistniałej sytuacji polegała m.in. na tym, że proces ratyfikacji został zablokowany 

w dwóch państwach założycielskich Wspólnot, w tym we Francji, traktowanej 

tradycyjnie jako jeden z motorów integracji europejskiej. Turbulencje w procesie 

ratyfikacji ujawniły jednak przede wszystkim głęboki, ogólny kryzys polityczny w UE na 

poziomie społecznym, kulturowym, religijnym oraz politycznym. W zaistniałej sytuacji 

Rada Europejska przyjęła już podczas spotkania 16-17 czerwca 2005 roku deklarację, w 

której co prawda potwierdziła potrzebę kontynuowania procesu ratyfikacji „Traktatu 

konstytucyjnego”, wezwała jednak państwa członkowskie do „refleksji” nad powstałą 

sytuacją i zapowiedziała zajęcie się sprawą podczas spotkania w połowie 2006 roku. 

Podczas spotkania 15-16 czerwca 2006 roku Rada Europejska zdecydowała o 

przedłużeniu okresu „refleksji”717.  

5. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2007 roku 

Ponownie wątek instytucjonalizacji relacji z kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami humanistycznymi został podjęty w 2007 roku w 

 
714E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję, …, s. 34.  
715E. Kużelewska, Demokracja bezpośrednia, …, s. 57.  
716J. Barcz, Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej, …, s. 33. 
717Tamże. 
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pierwszych miesiącach prezydencji niemieckiej718. Odwołując się do 

publikacji Anatole Abaquesne De Parfouru's719, Elżbieta Kużelewska, stwierdza, że w 

programie niemieckiej prezydencji podkreślono konieczność reformy Unii w oparciu o 

postanowienia „Traktatu konstytucyjnego”. Niemcy zaproponowały przyjęcie nowego 

traktatu, który nie zastępowałby TUE i TWE, lecz je uzupełniał o postanowienia 

konstytucji europejskiej. W dniu 22 czerwca 2007 roku uzgodniono traktat reformujący 

UE. Decyzja o pozostawieniu TUE i TWE wynikała prawdopodobnie z przekonania, iż 

utrzymanie wariantu reformy analogicznej do traktatu konstytucyjnego mogłoby dać 

asumpt polityczny do powtórzenia referendów we Francji i Holandii. Tradycyjne traktaty 

rewizyjne (a takim jest „Traktat Lizboński”) nie były poddawane akceptacji referendalnej 

w toku procedury ratyfikacyjnej w tych państwach. Po negatywnych wynikach 

referendum we Francji i Holandii zdecydowana większość państw członkowskich UE 

podjęła decyzję o ratyfikacji „Traktatu Lizbońskiego” nie w drodze referendum, lecz 

przez parlament720. 

Mając na uwadze przedmiot rozważań w istotny jest artykuł 17 „Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej”721, wprowadzony na mocy „Traktatu z Lizbony”, 

który ustanawia po raz pierwszy podstawę prawną otwartego, przejrzystego i regularnego 

dialogu między instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Dwa pierwsze ustępy tego 

artykułu przewidują zachowanie szczególnego statusu przyznanego na mocy prawa 

krajowego kościołom oraz stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym, a także 

organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym, natomiast ust. 3 wzywa instytucje 

UE do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z tymi kościołami i 

organizacjami. W ocenie Jessici Mazzuca europejska gwarancja autonomii wyznaniowej, 

zapisana w art. 17 TFUE wyraża neutralność Unii wobec organizacji ich państw 

 
718Tamże. 
719A. Abaquesne de Parfouru, “See no evil, hear no evil, speak no evil”: the Irish 

referendum and ratification of the Lisbon Treaty, Maastricht Journal of European and 
Comparative Law 15(2008) nr 4, s. 493-515. 

720E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję, …, s. 175. 
721Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej…, s. 55: „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. 3. Uznając 
tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, 
przejrzysty i regularny dialog”.  
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członkowskich a ich stosunków z Kościołami i stowarzyszeniami lub 

wspólnotami religijnymi722. 

Szczegółową wykładnię art. 17 opracowała Joanna Łopatowska-Rynkowska723. 

Na wstępie zaznacza, że genezy omawianego przepisu należy poszukiwać w dołączonej 

do Aktu Końcowego Traktatu Amsterdamskiego „Deklaracji 11”, której brzemiennie 

odpowiada ust. 1-2 art. 17 TFUE. Novum natomiast stanowi ust. 3 traktujący o dialogu z 

podmiotami wyznaniowymi724. Kolejną kwestią jest stwierdzenie, że omawiany przepis 

nie tworzy nowych kompetencji dla Unii, nie jest bezpośrednio skuteczny ani też nie ma 

bezwarunkowego i kompletnego charakteru co w konsekwencji prowadzi do tego, że nie 

może być stosowany bez konieczności wydawania dodatkowych aktów prawnych. Tym 

samym ani jednostki, ani podmioty wyznaniowe czy organizacje laickie nie mogą 

powoływać się przed sądem krajowym na uprawnienia wynikające z art. 17 TFUE725.  

Zakres podmiotowy art. 17 TFUE jest szeroki i obejmuje kościoły, 

stowarzyszenia, wspólnoty religijne oraz organizacje światopoglądowe i niewyznaniowe. 

 
722J. Mazzuca, Diritto, religione e le sfide dell’integrazione nel circuito europeo. Si può 

ancora parlare di organizzazioni di tendenza?, Ordines (2019) nr 1, s. 391. Autorka w swojej 
pracy odwołuje sie do następujących pozycji: F. Margiotta Broglio, M. Orlandi, Articolo 17 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Milano 2014; M. Ventura, L’articolo 17 TFUE 
come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell’unione europea, Quaderni di 
Diritto e Politica Ecclesiastica 22(2014) nr 2, s. 293-404; S. Montesano, Brevi riflessioni 
sull’articolo 17 TFUE e sul progetto di direttiva del consiglio recante disposizioni in materia di 
divieto di discriminazione, Riviste. Stato, chiese, e pluralismo confessionale (2015) nr 18, s. 1-
48: 
https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/montesano.m_contributo.pdf?pdf=brevi-
riflessioni-sullart.-17-tfue-e-sul-progetto-di-direttiva-del-consigli (dostęp: 12.01.2020) 

723J. Łopatowska-Rynkowska, art. 17, w: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komentarz, red. A. Wróbel, T. 1, Warszawa 2012, s. 338. Autorka korzystała z następujących 
pozycji: S. Berlingò, B. Basdevant-Gaudamet (red.), Financing of churches and religious 
communities, Leuven 2009, C.W. Durham, S. Ferrari (red.), Laws on Religion and the State in 
Post-Communist Europe, Leuven 2004; L. Friedner, Churches and other religious organisations 
as legal persons, Leuven 2007; J. Krukowski, O. Theisen (red.), Materiały III Międzynarodowej 
Konferencji na temat “Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Lublin 2003; J. 
Łopatowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami 
wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, Studia z Prawa 
Wyznaniowego 9(2006), s. 51-74; A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, 
Warszawa 2008; R. Potz, W. Wieshaider (red.), Islam and European Union, Leuven 2004; R. 
Puza, N. Doe, Religion and Law in Dialogue: Convental and Non-Convental Cooperation 
between State and Religion in Europe, Leuven 2006; G. Robbers (red.), Państwo i Kościół w 
krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007; M. Rynkowski, Freedom of Religion in the European 
Union, w: The Emerging Constitutional Law of the European Union, red. A. Bodnar, Berlin 
2003, s. 71-82; M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii 
Europejskiej, Warszawa 2004; M. Rynkowski, Remarks on art. I-52 of the Constitutional Treaty: 
New Aspects of the European Ecclesiastical Law, Berlin 2006; M. Ventura, La Laicità 
dell’Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione, Collana di studi di diritto canonico ed 
ecclesiastico, Torino 2001.  

724J. Łopatowska-Rynkowska, art. 17, …, s. 337.  
725Tamże, s. 338. 
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Posługując się sformułowaniem „Unia Szanuje status przyznany prawem 

krajowym podmiotom wyznaniowym i organizacjom laickim” oznacza, że nie ma 

kompetencji, aby definiować pojęcie „kościół” czy „organizacja światopoglądowa”. W 

tym zakresie konsekwentny jest również Trybunał Sprawiedliwości, w którego 

orzecznictwie brak jest definicji wymienionych wyżej pojęć. Tym samym powoduje to 

konieczność odniesienia się do prawa wyznaniowego poszczególnych państw 

członkowskich726. Takie ujęcie omawianej kwestii wynika z chęci poszanowania nie 

tylko samych podmiotów wyznaniowych i organizacji laickich, ale różnorodności 

porządków prawnych państw członkowskich regulujących ich status727. W dalszej części 

Łopatowska-Rynkowska podejmuje wątek relacji art. 17 ust. 1-2 a art. 17 ust. 3 

konkludując, że dialog między instytucjami europejskimi a podmiotami wyznaniowymi 

rozwija się od lat 80. XX w a ust. 3 nie tylko sankcjonuje tę praktykę, ale i umieszcza ją 

w zakresie powinności Unii. Prowadzenie dialogu, kontynuuje, wynika bowiem z 

uznania przez UE tożsamości oraz szczególnego wkładu wymienionych podmiotów. 

Przepis art. 17 ust. 3 nie określa jednak, która instytucja Unii ma być odpowiedzialna za 

dialog ani też jaka ma być jego forma, cel ani tym bardziej jakie mają być jego skutki. 

Łopatowska – Rynkowska zauważa, że następstwem umieszczenia art. 17 w przepisach 

ogólnych Traktatu powoduje, że katalog uczestników dialogu jest szeroki i może 

obejmować nie tylko instytucje określone w art. 13 TUE728 ale również wszelkie ciała 

doradcze, agencje a także organy konsultatywne729. Nie określono również konsekwencji 

w przypadku nie podjęcia dialogu. Co więcej nie określono, czy dialog ma być tożsamy z 

działalnością lobbingową czy też ma służyć wyłącznie debacie i wymianie poglądów. 

Autorka stwierdza, że umieszczenie ust. 3 w przepisach ogólnych TFUE pozwala 

przyjąć, że przedmiotem dialogu może być jakakolwiek tematyka mieszcząca się w 

 
726J. Łopatowska-Rynkowska, art. 17, …, s. 340.  
727Tamże, s. 341.  
728Traktat o Unii Europejskiej…, s. 22: „1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, 

które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, 
interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie 
spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań. Instytucjami Unii są: — Parlament 
Europejski, — Rada Europejska, — Rada, — Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”), — 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, — Europejski Bank Centralny, — Trybunał 
Obrachunkowy. 2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy 
Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje 
lojalnie ze sobą współpracują. 3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego i 
Trybunału Obrachunkowego, a także szczegółowe postanowienia dotyczące innych instytucji 
znajdują się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 4. Parlament Europejski, Rada i 
Komisja są wspomagane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które 
pełnią funkcje doradcze”.  

729J. Łopatowska-Rynkowska, art. 17, …, s. 343-344.  
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zakresie kompetencji Unii730. Na koniec Łopatowska-Rynkowska 

dementuje podnoszoną w doktrynie niekonsekwencję pomiędzy art. 17 ust. 1-2 

nakazującym Unii powtrzymanie się od ingerowania w status omawianych podmiotów a 

ust. 3 zachęcającym do aktywnej działalności w zakresie prowadzenia dialogu. 

Wyjaśniając tę kwestię stwierdza, że art. 17 ust. 3 ma głębszy charakter bowiem wymiar 

integracji europejskiej obejmuje coraz to nowsze aspekty jak np. kwestie społeczne, 

edukacyjne, kulturowe, czy badania naukowe. Tym samym omawiany ust. 3 jest jednym 

z narzędzi szerszej debaty nad kierunkami i konsekwencjami integracji w powołanych 

wyższej obszarach731. 

W podobnym kontekście wypowiada się Stefano Montesano uznając art. 17 

TFUE za jedną z najważniejszych nowości w dziedzinie stosunków Unii z podmiotami, 

jak to określa, sektora religijnego (settore religioso)732. W dalszej części swojego 

wywodu dokonuje wykładni omawianego przepisu. W pierwszej kolejności stwierdza, że 

należy uznać, iż Unia nie jest uprawniona do wpływania na status prawny 

zorganizowanych zbiorowych wymiarów społecznych, które są wyrazem wolności 

religijnej rozumianej zbiorowo733. Po drugie, Unia wyłącza swoje kompetencje i 

jednocześnie uznaje kompetencje państw członkowskich w zakresie regulowania danego 

zjawiska za pomocą wyraźnej klauzuli ochronnej734. Po trzecie, instytucje Wspólnoty 

biorą pod uwagę system prawny (i polityczny), z którego korzystają różne formy 

organizacyjnego wyrażania poglądów zarówno o charakterze religijno-wyznaniowym 

(religioso-confessionale), jak i filozoficzno-akonfesyjnym (filosofico-aconfessionale) w 

prawie państwowym735. I po czwarte, za pomocą aktów wspólnotowych instytucje Unii 

nie mogą naruszać wyżej wymienionego systemu, który stanowi zalążek gwarancji 

przeciw wszelkim politykom mogącym wpłynąć na porządek relacyjny między krajową 

sferą polityczną a realiami wyznaniowymi na terytorium kraju736. Jak konstatuje, tym 

samym art. 17 TFUE może zostać uznany za ustanawiający podstawowe zasady relacji 

instytucjonalnych pomiędzy Unią Europejską, a państwami członkowskimi i podmiotami 

wyznaniowymi oraz filozoficznymi737. Niemniej jednak, konkluduje, ogólnikowe 

sformułowanie art. 17 TFUE powoduje, że utracono okazję do wprowadzenia 

 
730Tamże, s. 343. 
731Tamże 
732S. Montesano, Brevi riflessioni sull’art. 17 TFUE, …, s. 13. 
733Tamże. 
734Tamże. 
735Tamże. 
736Tamże. 
737Tamże, s. 15. 
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nowatorskich rozwiązań prawnych w relacjach z kościołami i wspólnotami 

religijnymi. Tym samym utrwalono istniejące nierówności pomiędzy kościołami i 

wspólnotami religijnymi a podmiotami niewyznaniowymi (filozoficznymi) ignorując rolę 

jaką religie i przekonania odgrywają we współcześnie głęboko przekształconych 

społeczeństwach państw członkowskich738. 

Interpretacja art. 17 TFUE wzbudziła szereg kontrowersji do tego stopnia, że w 

lipcu 2013 roku ogłoszono wytyczne w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 

17 ust. 3 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, który zobowiązuje Unię 

Europejską do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z kościołami, 

innymi stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi739. Wydanie wytycznych w sprawie realizacji 

art. 17 TFUE przez Komisję Europejską stanowiło reakcję na decyzję Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich (Nikiforosa Diamandourosa) z 25 stycznia 2013 roku 

(2097/2011/RA)740, której przedmiotem była negatywna odpowiedź Komisji na wniosek 

Europejskiej Federacji Humanistycznej (European Humanist Federation, EHF) o 

zorganizowanie seminarium dialogu (dialogue seminar) na temat praw człowieka, 

równości i niedyskryminacji (Religion and Belief in Democratic Societies: Issues of 

Equality and Freedom). W skardze skierowanej do Rzecznika, skarżąca Federacja 

zarzuciła Komisji Europejskiej niewłaściwe wykonywanie art. 17 TFUE, w którym Unia 

Europejska została zobowiązana do utrzymywania otwartego, przejrzystego i regularnego 

dialogu zarówno z kościołami oraz innymi stowarzyszeniami i wspólnotami religijnymi, 

jak i z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi741. Kontekst tego wniosku 

stanowiły regulacje dotyczące realizacji zasady równego traktowania w przypadku 

zatrudnienia realizowanego w ramach kościołów i innych organizacji, których etyka 

opiera się na religii lub przekonaniach (art. 4 dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 

 
738Tamże, s. 18. 
739Parlament Europejski, Wdrażanie art. 17 TFUE przez Parlament Europejski, s. 1-2, 

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) 

740European Ombudsman, 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: 10.01.2020); M. Toscano, La 
decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013: un passo avanti verso un’applicazione 
efficace dell’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea?, Rivista. Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale (2014) nr 5, s. 1-49, 
https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/toscanom_la_decisione.pdf (dostęp: 
12.01.2020) 

741P. Stanisz, D. Bębeniec, Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji art. 17 TFUE 
przez Komisję Europejską, Studia z Prawa Wyznaniowego 20(2017), s. 383-384. 
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roku ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w 

zakresie zatrudnienia i pracy). W skardze skierowanej do Rzecznika, skarżąca Federacja 

zarzuciła Komisji Europejskiej niewłaściwe wykonywanie art. 17 TFUE, w którym Unia 

Europejska została zobowiązana do utrzymywania otwartego, przejrzystego i regularnego 

dialogu zarówno z kościołami oraz innymi stowarzyszeniami i wspólnotami religijnymi, 

jak i z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi742. W odpowiedzi na 

skierowaną do niej propozycję Komisja zwróciła uwagę, że nie została upoważniona do 

angażowania się w kwestie dotyczące religii i filozofii. Wyrażono przy tym pogląd, że 

właściwszym forum do dyskusji na temat wolności religii i przekonań jest Rada Europy. 

Przypomniano ponadto stanowisko zajęte w piśmie skierowanym do Federacji w 2009 

roku, w którym zaakcentowano, że ze względu na zakres kompetencji Komisji, dialog 

prowadzony przez nią z organizacjami religijnymi i filozoficznymi powinien się 

koncentrować na takich kwestiach, jak w szczególności migracje, energia, środowisko, 

edukacja czy polityka ekonomiczna i finansowa oraz powinien polegać na debacie o 

politycznych inicjatywach Komisji743. Federacja nie podzieliła sposobu rozumowania 

Komisji i w skierowanym do niej piśmie wyjaśniła, że w przedstawionej propozycji nie 

chodziło o wyrażanie poglądów na temat religii, lecz o podzielenie się obawami 

wynikającymi z dotychczasowego sposobu rozwiązywania konfliktów pomiędzy prawem 

do wolności religii czy prawem do sprzeciwu sumienia z jednej strony, a prawem do 

bycia wolnym od dyskryminacji – z drugiej. Podkreślano, że kwestie te – wbrew 

stanowisku zajętemu przez instytucję unijną – wchodzą w zakres jej kompetencji. 

Świadczyć o tym może m. in. fakt, że w 2008 roku to właśnie Komisja opracowała 

projekt nowej dyrektywy antydyskryminacyjnej744. Pismo Federacji tym razem pozostało 

bez odpowiedzi, w związku z czym zwróciła się ona do Europejskiego Rzecznika Praw 

Człowieka. W kierowanej do niego skardze Federacja postawiła Komisji zarzut odmowy 

realizacji art. 17 ust. 3 TFUE. Utrzymywano przy tym, że Komisja powinna 

zaakceptować propozycję zorganizowania postulowanego seminarium. W trakcie 

prowadzonego przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego Komisja sformułowała 

odpowiedzi na postawione jej pytania. Podkreślając znaczenie zasady rozdziału religii i 

polityki w działalności instytucji unijnych przedstawiono przyjęte rozumienie 

przymiotników użytych w art. 17 ust. 3 TFUE na określenie dialogu z wymienionymi 

 
742Tamże, s. 384. 
743Tamże. 
744Tamże. 
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tam podmiotami745. Podtrzymano twierdzenie, że dialog, do którego 

Unia Europejska jest zobowiązana zgodnie z tym przepisem, powinien się odnosić do 

tematów odpowiednio szerokich i znaczących społecznie. Zwrócono też uwagę na 

zobowiązanie Unii Europejskiej do poszanowania krajowych rozwiązań decydujących o 

statusie kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych oraz organizacji 

światopoglądowych i niewyznaniowych. Ustosunkowując się do tych wyjaśnień 

Federacja wyraźnie postawiła zarzut, że sposób prowadzenia przez Komisję dialogu, o 

którym mowa w art. 17 ust. 3 TFUE, uprzywilejowuje religijny punkt widzenia. Komisji 

zarzucono też dyskryminowanie Federacji oraz ponownie podkreślono, że 

zaproponowany temat seminarium wchodzi w zakres kompetencji i odpowiedzialności 

unijnej instytucji będącej stroną postępowania. Wyrażono przekonanie, że przedstawione 

rozumienie pojęć użytych w art. 17 ust. 3 TFUE na określenie dialogu ze wspólnotami 

religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi zostało de facto 

wypracowane dopiero na potrzeby prowadzonego sporu. Kwestionowano również 

niektóre praktyki Komisji, dotyczące na przykład faktycznego braku wymaganej 

transparentności podejmowanych działań (ograniczony dostęp do materiałów 

dokumentujących przebieg odbywanych spotkań) oraz wyboru zapraszanych 

przedstawicieli organizacji zaangażowanych w dialog (który to wybór nie był 

konsultowany z zainteresowanymi organizacjami)746.  

Przystępując do podjęcia decyzji w sprawie przedstawionej mu skargi Rzecznik 

zwrócił przede wszystkim uwagę na znaczenie analizowanej kwestii dla lepszej realizacji 

idei demokracji partycypacyjnej w Unii Europejskiej, a w konsekwencji również dla 

zwiększenia zaufania obywateli do instytucji unijnych. Podkreślił, że obowiązek 

prowadzenia przez te instytucje „otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu” został 

przewidziany nie tylko w art. 17 ust. 3 TFUE (w odniesieniu do kościołów, stowarzyszeń 

lub wspólnot religijnych oraz organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych), ale i 

w art. 11 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (w odniesieniu do stowarzyszeń 

przedstawicielskich i społeczeństwa obywatelskiego)747. Rzecznik zauważył przy tym, że 

instytucjom unijnym nie można całkowicie odmówić prawa do dyskrecjonalnej oceny 

właściwości zastosowania konkretnych sposobów realizacji idei demokracji 

partycypacyjnej. Instytucje te powinny jednak unikać działań, które stanowiłyby 

dyskryminację określonej grupy (lub grup), albo też mogłyby być w ten sposób 

 
745Tamże, s. 385. 
746Tamże. 
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postrzegane. Organ badający sprawę stwierdził również, że z art. 17 TFUE 

nie można wyprowadzać zobowiązania Komisji do finansowania każdej inicjatywy, która 

jest proponowana przez interlokutorów. Wyraził ponadto przekonanie, że decyzja 

Komisji o nieangażowaniu się w określoną inicjatywę, która miałaby stanowić realizację 

art. 17 TFUE, nie oznacza jeszcze, że zainteresowana organizacja nie może osiągnąć 

swojego celu przez odwołanie się do art. 11 TUE748. W odniesieniu do twierdzeń 

sformułowanych przez Komisję, Rzecznik sformułował pogląd, że w kontekście unijnym 

właściwsze od twierdzenia o rozdziale religii i polityki byłoby twierdzenie o separacji 

pomiędzy kościołami i instytucjami unijnymi. Jednocześnie podkreślił, że aplikowanie 

idei separacji (rozdziału) nie oznacza bynajmniej wykluczenia możliwości prowadzenia 

dialogu ze wspólnotami religijnymi. Wiąże się natomiast z niedopuszczalnością 

przyznawania tym wspólnotom, w ramach prowadzonego dialogu, pozycji w jakikolwiek 

sposób uprzywilejowanej. Rzecznik nie podzielił jednak zdania skarżącej Federacji, że 

na negatywną ocenę zasługuje już sama różnica w liczbie spotkań, których uczestnikami 

byli przedstawiciele wspólnot religijnych, oraz tych, w których brali udział reprezentanci 

organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych (19 do 7, pomijając doroczne 

spotkania z przedstawicielami najważniejszych instytucji unijnych). Na krytykę 

zasługiwałaby bowiem dopiero znacząca dysproporcja. Zajmując stanowisko w sprawie 

zarzutu braku dostatecznej przejrzystości dialogu prowadzonego przez Komisję Rzecznik 

wyraził pogląd, że instytucje unijne nie są związane obowiązkiem formalnego 

protokołowania spotkań, jeśli te mają generalny charakter, pozostając w związku z 

utrzymywaniem dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Jak zaznaczył, zawsze 

należałoby jednak wymagać zanotowania i podania do publicznej wiadomości tematu 

spotkania, listy jego uczestników oraz sumarycznej relacji z przebiegu spotkania. Godne 

polecenia jest też upublicznienie wygłoszonych podczas spotkania przemówień (w 

szczególności przez udostępnienie ich na stronie internetowej)749. W dalszej kolejności 

Rzecznik odniósł się do zarzutów dotyczących niedostatecznej otwartości dialogu 

prowadzonego przez Komisję w ramach wyznaczonych przez art. 17 ust. 3 TFUE. W 

tym zakresie nie zgodził się ze stanowiskiem Komisji, że w sprzeczności z obowiązkiem 

określonym w art. 17 ust. 1-2 TFUE mogłoby stać już samo wejście przez nią w dialog 

dotyczący problemów związanych ze stosowaniem przepisów modyfikujących zakaz 

dyskryminacji w zatrudnieniu w odniesieniu do sytuacji, w której pracodawcą jest 

 
748Tamże.  
749Tamże, s. 386-387. 
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wspólnota religijna lub inna organizacja światopoglądowo 

zorientowana750. Organ badający sprawę wyraził przy tym pogląd, że poza zupełnie 

wyjątkowymi sytuacjami, otwarty dialog zawsze winien być postrzegany jako duża 

wartość. Konkludując ten wątek, negatywnie ocenił analizowaną decyzję Komisji i uznał, 

że odrzucając propozycję skarżącej federacji nie wykonała ona obowiązku wynikającego 

z art. 17 ust. 3 TFUE. Rzecznik powtórzył jednak również pogląd, że określanie 

tematów, które mają znaczenie z perspektywy unijnej agendy, należy – co do zasady – do 

zakresu swobodnego uznania Komisji. Nie można jej bowiem odmawiać prawa do 

koncentrowania uwagi na kwestiach posiadających w określonym czasie szczególną 

doniosłość. Organ badający sprawę wskazał ponadto, że dobrą praktyką byłoby 

określanie takich priorytetów na początku każdego roku. Dzięki temu, nawet gdyby 

Komisja nie widziała możliwości przedyskutowania określonej kwestii szczegółowej w 

ramach dialogu prowadzonego w ramach wyznaczonych przez art. 17 ust. 3 TFUE, 

można byłoby się odwołać do art. 11 ust. 2 TUE i doprowadzić do podjęcia tego tematu 

w ramach dyskusji dotyczącej szerszej problematyki, uznanej uprzednio za 

priorytetową751. Rzecznik podkreślił także, że ocena priorytetowego charakteru danej 

problematyki powinna być formułowana w sposób zapewniający wszystkim jednakowe 

traktowanie, a to kłóci się z podejmowaniem określonego tematu ze wspólnotami 

religijnymi i jednoczesnym odmawianiem podjęcia go w ramach dialogu z organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Stwierdził też jednak, że nie ma dostatecznych 

podstaw do twierdzenia, że w analizowanym przypadku zaistniała taka właśnie sytuacja. 

Pomimo tego zwrócił uwagę, że badana sprawa stwarza okazję do sprecyzowania 

sposobów realizacji art. 17 ust. 3 TFUE i zasugerował przemyślenie potrzeby 

opracowania w tej kwestii wiążących wytycznych. Wyjaśnił, że tłumacząc sposób 

korzystania z marginesu swobodnego uznania wystarczyłoby sprecyzować rozumienie 

przymiotników, których w art. 17 ust. 3 TFUE użyto na określenie dialogu z kościołami, 

stowarzyszeniami i wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i 

niewyznaniowymi. Jak stwierdził, w kontekście otwartości tego dialogu należałoby 

wskazać, kto może w nim uczestniczyć i jakie tematy mogą być podejmowane. W 

odniesieniu do jego przejrzystości, wymagać należałoby określenia sposobów 

umożliwiania opinii publicznej dostępu do materiałów pozwalających na formułowanie 

własnych opinii na temat sposobów jego prowadzenia752. Natomiast w kontekście 

 
750Tamże, s. 387.  
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regularności dialogu wystarczyłoby ogólnie wskazać, z jaką 

częstotliwością odbywane są różne spotkania z poszczególnymi interlokutorami753. 

Wyprowadzając wnioski ze sformułowanych uwag cząstkowych, Rzecznik stwierdził 

ostatecznie, że odrzucając wniosek skarżącej federacji o zorganizowanie seminarium 

dialogu z odwołaniem się do argumentu, że nie byłoby to zgodne z duchem art. 17 ust. 1-

2 TFUE, Komisja nie zrealizowała właściwie art. 17 ust. 3 tego Traktatu, zgodnie z 

którym Unia Europejska jest zobowiązana do utrzymywania „otwartego, przejrzystego i 

regularnego dialogu” z kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. W konsekwencji, decyzja 

Komisji została uznana za akt złego zarządzania754. 

Negatywnie decyzję Rzecznika ocenił Marcello Toscano uznając ją za 

zmarnowaną szansę na dokonanie wykładni art. 17 TFUE, w szczególności ust. 1-2, z 

których analizy niewiele wynika755. Kontynuując swój wywód zauważa, że tak 

opracowana wykładnia art. 17 TFUE jest wewnętrznie sprzeczna i sankcjonująca 

odmienne traktowanie w zakresie praw i wolności podmioty indywidualne i zbiorowe, 

bowiem pod pozorem poszanowania wewnętrznych polityk wyznaniowych państw 

członkowskich Unia dopuszcza istnienie elementów dyskryminacyjnych w tychże 

państwach756.  Jedynym pozytywem w ocenie Toscano jest fakt, że Rzecznik bez 

większych wątpliwości powtarza, iż dialog z instytucjami religijnymi, filozoficznymi i 

niewyznaniowymi musi być przejrzysty i otwarty bez względu na klauzule zawarte w 

dwóch pierwszych ustępach art. 17 TFUE oraz ma obejmować każdą kwestię mającą 

potencjalne znaczenie dla polityki Unii niezależnie od tego czy jest ona pożądana czy też 

uznawana za kłopotliwą757. 

Ostatecznie, w ramach wytycznych stwierdzono, że artykuł 17 ust. 3 „Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej” nałożył na UE prawny obowiązek otwartego, 

przejrzystego i regularnego dialogu z kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz 

organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. W ramach realizacji 

postanowień Traktatu przez Parlament Europejski jego przewodniczący wyznaczył 

wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za prowadzenie dialogu, podjęto również 

szereg konkretnych decyzji ustanawiających jego ramy758.  

 
753Tamże.  
754Tamże, s. 388-389. 
755M. Toscano, La decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013, …, s. 23. 
756Tamże. 
757Tamże, s. 25. 
758Parlament Europejski, Wdrażanie art. 17 TFUE…, s. 1-2.  
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W myśl wytycznych elementy wdrażania art. 17 TFUE przez 

Parlament obejmują wyznaczenie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za 

prowadzenie dialogu, który został zobowiązany do składania Prezydium Parlamentu 

rocznego sprawozdania. Ponadto powołano specjalny sekretariat do celów 

administracyjnych dialogu prowadzonego na mocy art. 17 i zadeklarowano dalsze 

wsparcie administracyjne dialogu ze strony wszystkich właściwych służb Parlamentu. W 

celu uczynienia dialogu przejrzystym Parlament zobowiązał się do utworzenia 

specjalnych stron internetowych, sporządzania dokumentów analitycznych przez Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, organizowania regularnych seminariów i innych 

działań w zakresie dialogu z partnerami zewnętrznymi a także powiązanie dialogu z 

pracami parlamentarnymi i debatą polityczną, przy zaangażowaniu osób sprawujących 

urząd759. Wraz z art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i „otwartych, 

przejrzystych i regularnych” relacji między instytucjami UE a Kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz przedstawicielami świeckiego humanizmu, w spotkaniach z 

przedstawicielami Unii uczestniczą również organizacje mniejszościowe i często 

kontrowersyjne, takie jak Kościół Scjentologiczny, Sokka Gakkaï, Chrześcijańska Nauka 

czy Mormoni760. 

6. Podmioty dialogu instytucjonalnego Unii Europejskiej z 

Kościołami i związkami wyznaniowymi 

Dialog instytucjonalny z podmiotami wyznaniowymi obejmował szeroki katalog 

podmiotów, który ulegał ewolucji na przestrzeni kolejnych lat. Zdaniem Joanny 

Łopatowskiej-Rynkowskiej jako pierwsza historycznie odpowiedzialną za relacje z 

Kościołami i związkami wyznaniowymi była Komisja Europejska jako całość a także jej 

poszczególni urzędnicy. Łopatowska-Rynkowska zalicza do tego grona również 

Przewodniczącego Komisji, deputowanych Parlamentu Europejskiego oraz grupy 

parlamentarne761. Jak zauważa badaczka, spotkania przedstawicieli podmiotów 

wyznaniowych z Przewodniczącym Komisji Europejskiej a także przedstawicielami 

rządu, który w danym momencie sprawuje prezydencję w Unii w celu omówienia spraw 

znajdujących się w orbicie zainteresowania obu stron, jak i wymiany informacji, do dziś 

 
759Tamże.  
760EUREL, Représentation des communautés religieuses et groupes philosophiques 

auprès de l’Union européenne, https://www.eurel.info/spip.php?article1595&lang=fr (dostęp: 
20.03.2022) 

761J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a 
podmiotami wyznaniowymi, …, s. 65-66.  
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stanowią dobrą praktykę762. Niemniej jednak od lat 80. XX w. relacje 

przedstawicieli Unii Europejskiej z Kościołami i związkami wyznaniowymi zaczęły 

przybierać formalny wymiar.   

6.1.1. Dialog instytucjonalny Unii Europejskiej z podmiotami 

wyznaniowymi w latach 1980-2014 

Początkowe relacje Unii Europejskiej ze wspólnotami religijnymi miały charakter 

nieformalny. Jak podaje Michael Weninger pierwsze działania w kierunku 

instytucjonalizacji tych działań podjęto w 1980 roku, kiedy powołano urzędnika Komisji 

Europejskiej, którego zadaniem była analiza stanowiska Kościołów i wspólnot 

religijnych wobec integracji europejskiej763. W tym samym roku z inicjatywy Jacquesa 

Delorsa powołano również grupę doradców zwaną „Lacroix Group” w celu 

zainicjowania kontaktu ze kościołami764. Zdaniem Wojciecha Błaszczyka było to 

zjawisko co najmniej pożądane, gdyż w tym czasie funkcjonowała już w Brukseli 

utworzona w 1959 roku Konferencja Kościołów Europejskich (CEC-KEK), a także 

istniejąca od 1971 roku Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz od 1980 r., 

Komisja Episkopatów Wspólnot Europejskich (COMECE). Ponadto od 1970 roku 

utrzymywano stosunki dyplomatyczne z Kościołem Katolickim765. W tym kontekście 

analizując relacje Unii z podmiotami wyznaniowymi Łopatowska-Rynkowska zauważa, 

że od 1985 roku wszyscy przewodniczący Komisji Europejskiej byli katolikami, a do 

grona ich najbliższych współpracowników zaliczano m. in. tzw. osobistych doradców do 

spraw wyznaniowych766. Odpowiedzią na oczekiwania było powołanie przez Jacquesa 

Delorsa w 1989 roku komórki badawczej przy Sekretariacie Generalnym Komisji 

Europejskiej pod nazwą „Grupa do spraw Analiz Prospektywicznych” (Cellule de 

Prospective)767. Jednostka ta będąca swoistym think-tankiem podlegała bezpośrednio 

Przewodniczącemu Komisji Europejskiej i miała za zadanie, jak to określa Wojciech 

Błaszczyk, „wypracowanie perspektywicznej wizji Unii szczególnie w odniesieniu do 

 
762Tamże, s. 71.  
763M. Weninger, Unia Europejska wobec Kościołów, w: Materiały IV Międzynarodowej 

Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w 
perspektywie integracji europejskiej, Lublin 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2003, 
s. 184.  

764B.F. Nelsen, J.L. Guth, Religion and the struggle for European Union. Confessional 
culture and the limits of integration, Washington D.C. 2015, s. 306. 

765W. Błaszczyk, Między integryzmem a integracją. Miejsce religii w konstrukcji 
wspólnej Europy, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), s. 18.  

766J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a 
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nowych członków i do dialogu z partnerami społecznymi”768. W 

praktyce członkowie Grupy analizowali sytuację, doradzali a także towarzyszyli 

Jacquesowi Delors w czasie jego podróżach międzynarodowych. Omawiana jednostka 

nie była samodzielną instytucją. Zależna pod względem finansowym i administracyjnym 

od Sekretariatu Generalnego nie spełniała oczekiwań członków Komisji Europejskiej, 

którzy chcieli opierać się na analizach niezależnych doradców politycznych769. 

Odpowiedzią na te oczekiwania było powołanie w ramach Komisji Europejskiej 

wyspecjalizowanej jednostki, która w latach 1992-2000 funkcjonowała pod nazwą 

„Forward Studies Unit” (FSU)770. Zespół złożony z piętnastu osób podlegał bezpośrednio 

Przewodniczącemu Komisji771. Omawiany podmiot był swego rodzaju wewnętrznym 

ośrodkiem analitycznym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za badanie i 

dostarczanie analiz dotyczących perspektyw i dynamiki strukturalnej związanej z 

integracją europejską772. 

W latach 2000-2004 „Forward Studies Unit” realizowała swoje zadania jako 

Grupa Doradców Politycznych (Group of Policy Advisers, GOPA) dostarczając 

rekomendacji ówczesnemu Przewodniczącemu Komisji Europejskiej – Romano Prodi. 

Zakres działań Biura został podzielony na cztery obszary tematyczne i obejmował 

politykę zagraniczną, politykę ekonomiczną i finansową oraz reformę instytucji a także 

dialog z Kościołami i wspólnotami wiary773. Do spraw określanych jako „Dialog z 

Religiami, Kościołami i Humanizmem” oddelegowano jednego z doradców Biura – był 

to tzw. Doradca do spraw Dialogu774. W ocenie Łopatowskiej-Rynkowskiej pewną 

słabością powołanej instytucji był fakt, iż praca Doradcy polegała w głównej mierze na 

organizowanych ad hoc spotkaniach a nie na regularnych konsultacjach, w trakcie 

których nie podejmowano żadnych konkretnych i wiążących prawnie decyzji. 

Analogicznie wyglądał dialog z Komisją Europejską i deputowanymi, który również nie 

 
768Zob. W. Błaszczyk, Między integryzmem a integracją, …, s. 19.  
769M. Weninger, Unia Europejska wobec Kościołów, …, s. 185.  
770J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a 

podmiotami wyznaniowymi, …, s. 66; F. Perico, L'attività del Bureau of European Policy 
Advisers nel dialogo con le comunità religiose e le organizzazioni non confessionali (2004-
2014), Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 18 (2015) nr 2, s. 536-537.  

771M. Rynkowski, Stosunki między Unią Europejską…, s. 74.  
772F. Perico, L'attività del Bureau of European Policy Advisers, ..., s. 537.  
773W. Błaszczyk, Między integryzmem a integracją, …,s. 20. 
774J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a 

podmiotami wyznaniowymi, …, s. 66.  
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odbywał się na szczeblu oficjalnym a przyjmował postać nieformalnych 

spotkań z członkami poszczególnych instytucji o charakterze lobbingowym775.  

W 2004 roku po objęciu stanowiska Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

przez José Manuel Barroso Grupa Doradców została przemianowana na Biuro 

Europejskich Doradców Politycznych (Bureau of European Policy Advisers, BEPA), 

które zostało podzielone na trzy zespoły: polityczny, gospodarczy oraz społeczny776. 

Przez następne dziesięć lat zadania jak i organizacja wewnętrzna BEPA podlegały 

ewolucji. Jak zauważa Federico Perico celem było stworzenie forum dialogu w sprawach 

z zakresu etyki dla przedstawicieli struktur unijnych, świata akademickiego, a także 

wspólnot religijnych, organizacji filozoficznych oraz podmiotów niekonfesyjnych777. 

Począwszy od 2005 roku odbywały się coroczne spotkania przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z przywódcami religijnymi, które choć nie stanowiły 

nowej formy wymiany myśli i poglądów to z inicjatywy ówczesnego Przewodniczącego 

Komisji Europejskiej – Barroso, charakteryzowały się większym sformalizowaniem. 

Równolegle co roku organizowano spotkania z organizacjami filozoficznymi i 

podmiotami niekonfesyjnymi takimi jak np. Europejska Federacja Humanistyczna 

skupiająca ponad pięćdziesiąt europejskich organizacji niereligijnych (humanistów, 

wolnomyślicieli, agnostyków, ateistów, racjonalistów, sceptyków). W rezultacie od 2010 

roku na obu spotkaniach poruszano te same tematy jak m.in. walka z ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym (spotkanie w 2010 roku), wspólne promowanie 

demokratycznych praw i swobód (2011 rok), solidarność międzypokoleniowa (2012 rok), 

prawa obywateli w czasach zmian (2013 rok) czy przyszłość Unii Europejskiej (2014 

rok)778. Oprócz spotkań Biuro Europejskich Doradców Politycznych organizowało z 

różną częstotliwością seminaria tematyczne we współpracy z Kościołami, wspólnotami 

religijnymi i podmiotami nie wyznaniowymi779. 

Intensywność działań Biura wymogła zmiany organizacyjne w jego strukturze, z 

których zasadnicze miały miejsce w czasie drugiej kadencji przewodniczącego Barroso 

(2010-2014) kiedy to dostosowano misję i strukturę BEPA do nowych wyzwań, a w 

miejsce trzech zespołów tematycznych utworzono dwie grupy. Pierwsza – do spraw 

kontaktów zewnętrznych (Outreach Team) oraz druga – do spraw analitycznych 

 
775Tamże. 
776European Commission, BEPA-an overview and history, 

http://ec.europa.eu/archives/bepa/about/history/index_en.htm (dostęp: 27.07.2018) 
777F. Perico, L'attività del Bureau of European Policy Advisers, ..., s. 535.  
778Tamże, s. 537-538.  
779Tamże, s. 537-539.  
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(Analysis Team), poświęcone dwóm kluczowym kompetencjom BEPA, a 

mianowicie dialogowi z zainteresowanymi stronami poza Komisją i doradztwem w 

zakresie polityki780. W ramach „Outreach Team” funkcjonowały dwa zespoły. Pierwszy - 

do spraw dialogu europejskiego (European Dialogue), który koordynował kontakty z 

ośrodkami analitycznymi i środowiskiem akademickim w zakresie ogólnie rozumianych 

zagadnień integracji europejskiej, a także kontaktów w dziedzinie kultury i sztuki. Drugi 

zespół - do spraw dialogu globalnego (Global Dialogue) był odpowiedzialny za kwestie 

związane z relacjami zewnętrznymi, w tym także za relacje z kościołami i wspólnotami 

wyznaniowymi w ramach prowadzenia globalnego dialogu międzyreligijnego (global 

dimension of inter-religious dialogue)781. Natomiast druga z wymienionych grup 

zajmowała się analizą sytuacji politycznej a także organizowaniem regularnych spotkań 

Przewodniczącego i jego gabinetu z ekspertami i naukowcami. W zakresie obowiązków 

grupy znajdowało się również zarządzanie organami doradczymi utworzonymi przez 

Przewodniczącego Komisji Europejskiej, do których należał Główny Doradca Naukowy 

(Chief Scientific Adviser) oraz Europejska Grupa do spraw Etyki w Nauce i Nowych 

Technologiach (European Group on Ethics in Science and New Technologies)782. 

Jak podaje Paola Colombo BEPA była najmniejszą autonomiczną jednostką 

podległą bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji Europejskiej o wyjątkowym, 

interdyscyplinarnym charakterze. Misją Biura była przede wszystkim analiza zjawisk 

politycznych, społecznych i gospodarczych w perspektywie średnio – i długookresowej. 

Biuro składało się z profesjonalnego zespołu doradców, analityków politycznych i 

personelu pomocniczego, z odpowiednim doświadczeniem i udokumentowanymi 

osiągnięciami, aby zapewnić profesjonalne i ukierunkowane doradztwo w zakresie 

polityki Przewodniczącemu i Kolegium. Biuro wypełniało swoje zadania poprzez 

wsparcie i doradztwo polityczne dla Przewodniczącego w zakresie konkretnych zadań, 

jak kontakty ze społeczeństwem obywatelskim, działania instytucjonalne w dziedzinie 

etyki w nauce i nowych technologiach oraz prowadzenia dialogu z kościołami i 

wspólnotami wyznaniowymi783. 

 

 

 
780European Commission, BEPA…, 

http://ec.europa.eu/archives/bepa/about/history/index_en.htm (dostęp: 27.07.2018) 
781F. Perico, L'attività del Bureau of European Policy Advisers, ..., s. 536; P. Colombo, 

BEPA – a fresh start, http://ec.europa.eu/archives/bepa/about/fresh-start/index_en.htm (dostęp: 
27.07.2018) 

782Tamże. 
783Tamże. 
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6.1.2. Dialog instytucjonalny Unii Europejskiej z podmiotami 

wyznaniowymi po 2014 roku  

Omówione w poprzednim punkcie Biuro Europejskich Doradców Politycznych 

funkcjonowało do listopada 2014 roku, kiedy to zostało przekształcone w Europejski 

Ośrodek Strategii Politycznej (European Political Strategy Centre, EPSC). W obszarze 

zainteresowania nowej jednostki nie znajdują się już sprawy z zakresu współpracy z 

Kościołami i związkami wyznaniowymi bowiem pełni ona rolę centrum analitycznego 

Komisji Europejskiej, dla której opracowuje analizy strategiczne, zapewnia doradztwo i 

wsparcie dla Przewodniczącego oraz Komisji Europejskiej784. Ten nowoczesny think 

tank dąży również do ułatwienia komunikacji i kontaktów z decydentami, ośrodkami 

analitycznymi i społeczeństwem obywatelskim785. Natomiast za dialog Komisji 

Europejskiej z kościołami, stowarzyszeniami, wspólnotami religijnymi oraz 

organizacjami niewyznaniowymi i filozoficznymi od listopada 2014 roku 

odpowiedzialny jest Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Działania w 

jego imieniu podejmuje Koordynator Komisji Europejskiej do spraw Dialogu (European 

Commission Coordinator for the Dialogue). Urząd ten dotychczas wyodrębniony w 

ramach Biura Europejskich Doradców Politycznych (BEPA) został przeniesiony do 

struktur Dyrekcji Generalnej do spraw Sprawiedliwości i Konsumentów (Directorate 

General for Justice and Consumers, CCE-DG JUST)786. Zadania Koordynatora Komisji 

Europejskiej do spraw Dialogu wynikają z art. 17 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej787. Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji w ramach współpracy między 

instytucjami europejskimi a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi lub wspólnotami, 

a także organizacjami filozoficznymi i nie wyznaniowymi uczestniczy w seminariach 

tematycznych, konferencjach, a także jest gospodarzem corocznych spotkań z 

organizacjami filozoficznymi i nie wyznaniowymi oraz spotkań z przywódcami 

 
784F. Perico, L'attività del Bureau of European Policy Advisers, ..., s. 535.  
785European Political Strategy Centre, About us, http://ec.europa.eu/epsc/about_en 

(dostęp: 28.07.2018) 
786A. Calcagno, Dialogue with the EU institutions, s. 2-3, 

http://www.comece.eu/dl/nMONJmoJKLJqx4KJKJmMJKMN/0_Factsheet_Dialogue_with_EU_
EN.pdf (dostęp: 28.07.2018) 

787European Commission, New European Commission Coordinator for religious 
dialogue, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604967, (dostęp: 
28.07.2018); European Commission, Open and regular dialogue, 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-
discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en 
(dostęp: 28.07.2018) 



 165

religijnymi. Szczegółowy wykaz działalności Pierwszego 

Wiceprzewodniczącego zamieszczony jest na stronie internetowej instytucji. Z 

udostępnionych informacji wynika, że w latach 2014-2018 zorganizowano w Brukseli 

trzy coroczne spotkania oraz siedem tzw. seminariów dialogowych. Pierwsze z nich 

odbyło się 27 listopada 2014 roku, czyli wkrótce po ukonstytuowaniu nowej instytucji i 

dotyczyło zwalczania handlu ludźmi. Organizatorami seminarium była Komisja 

Europejska - Europejskie Centrum Strategii Politycznej, Komisja Kościoła i 

Społeczeństwa Konferencji Kościołów Europejskich (Church and Society Commission of 

the Conference of European Churches, CSC-CEC), Komisja Kościołów do spraw 

Migrantów w Europie (Churches’ Commission for Migrants in Europe, CCME) oraz 

COMECE. Kolejne seminaria, zasługujące na uwzględnienie, miały miejsca 18 listopada 

2015 roku oraz 2 grudnia 2015 roku. Tematyka obu spotkań została poświęcona 

integracji imigrantów w społeczeństwie. Pierwsze seminarium zostało zorganizowanego 

wspólnie przez Komisję Europejską - Dyrekcję Generalną do spraw Sprawiedliwości i 

Konsumentów oraz COMALACE – (Contribution des Obédiences Maçonniques 

Libérales et Adogmatiques á la Construction Européenne). Gospodarzami drugiego 

spotkania oprócz Komisji Europejskiej była Konferencja Kościołów Europejskich, 

Komisja Kościołów do spraw Migrantów w Europie i Komisja Episkopatów Wspólnot 

Europejskich. Ostatnie seminarium na temat przyszłości Europy zorganizowano 27 

listopada 2020 roku788. Oprócz wyżej wymienionych aktywności politycznych Pierwszy 

Przewodniczący wygłasza przesłania do Kościołów i wspólnot wyznaniowych, np. do 

wspólnoty muzułmańskiej (21 września 2017 roku), czy społeczności żydowskiej (20 

września 2017 roku, 30 września 2016 roku, 4 grudnia 2015 roku), a także odbywa 

indywidualne spotkania z przedstawicielami poszczególnych Kościołów789. Zmiana 

nastąpiła również w Parlamencie Europejskim, którego przedstawicielem w ramach 

dialogu nie jest już sam przewodniczącym zgromadzenia, ale wiceprzewodniczący (w 

2020 roku pierwszym wiceprzewodniczącym była Mairead McGuinness do czasu 

mianowania na komisarza europejskiego w październiku)790.  

 

 

 

 
788European Commission, High level meeting with religious leaders,  

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/50189 (dostęp: 24.08.2021) 
789Tamże. 
790D. Pimpurniaux, Le dialogue entre l’Union européenne et les organisations religieuses 

et philosophiques, Courrier hebdomadaire du CRISP 34(2020) nr 2479, s. 25-26.  
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7. Podsumowanie 

Z rozważań podjętych w tej części dysertacji wynika, że problematyka statusu 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz relacji z nimi instytucji europejskich, czy też 

w szerszym zakresie – sprawy religijne – w początkowym okresie integracji europejskiej 

nie stanowiły przedmiotu zainteresowania państwo członkowskich. Z tego też względu 

prawo pierwotne nie zawierało przepisów w tym zakresie. Przełomowym stały się dwa 

akty prawne: „Traktat o Unii Europejskiej” z 1992 roku oraz dołączona do „Traktatu 

Amsterdamskiego” z 1997 roku tzw. klauzula o Kościołach. Uregulowania obu 

dokumentów w pierwszej kolejności stały się w przedmiotem analizy w tym rozdziale.  

Z podjętych badań wynika, że w „Traktacie o Unii Europejskiej” z 1992 roku 

odwołano się do „Powszechnej deklaracji Praw Człowieka” jako katalogu wartości, na 

których opiera się integracja europejska. Tym samym pośrednio potwierdzono prawo do 

wolności myśli, sumienia i religii szczegółowo określone w art. 9 wskazanej EKPC. W 

drugim ze wskazanych dokumentów potwierdzono ustalenia z 1992 roku. Jednak z uwagi 

na obawę, że omawiana wolność religijna obejmuje wyłącznie osoby fizyczne podjęto 

działania w kierunku wypracowania kompromisowego stanowiska mającego na celu 

przyznania wolności religijnej również podmiotom konfesyjnym. Zwieńczeniem prac 

było przyjęcie tzw. klauzuli o kościołach, która na tym etapie integracji miała bardziej 

znaczenie polityczne niż prawne, jednakże zapoczątkowała bezpośrednie włączenie 

wątku religijnego do europejskiego dyskursu.   

W dalszej części eksploracji badawczej omówiono „Kartę Praw Podstawowych”, 

której status prawny ewoluował na przestrzeni lat 2000-2007 od tzw. soft law do prawa 

pierwotnego UE. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wspomniany dokument stał się 

podstawą dla tworzenia systemu europejskiej ochrony praw człowieka i praktycznie od 

momentu uchwalenia w swej praktyce prawnej odwoływały się do jego postanowień jako 

źródła prawa takie podmioty jak Parlament, Komisja, Sąd Pierwszej Instancji a także 

adwokaci generalni przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Praktyka ta 

sprawiła, że podjęto próby zmiany statusu prawnego Karty poprzez włączenie jej do 

„Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”. Porażka w zakresie ratyfikacji 

wspomnianego aktu prawnego sprawiła, że została zaprzepaszczona możliwość 

instytucjonalizacji relacji z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz możliwość 

nadania Karcie statusu źródła. Kwestia ta została ponownie podjęta w ramach prac nad 

„Traktatem Lizbońskim” z 2007 roku. W konsekwencji „Karta Praw Podstawowych” 
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stała się wraz z „Traktatem o Unii Europejskiej” i „Traktatem o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej” częścią prawa pierwotnego UE, a tym samym 

określone w art. 10 Karty prawo do wolności myśli, sumienia i religii, zostało wprost 

usankcjonowane na poziomie prawa UE. W rezultacie dalszych działań jasnym stało się, 

że zakres podmiotowy ochrony tego prawa należało postrzegać nie tylko w aspekcie 

indywidualnym, ale i wspólnotowym.  

Następnie, aby pełniej przedstawić ewolucję normatywną dotyczącą statusu 

Kościołów i związków wyznaniowych na forum Unii Europejskiej, omówiono „Białą 

Księgę” i projekt Traktatu Konstytucyjnego dla Unii, w których podjęto wątek relacji UE 

– podmioty konfesyjne. I choć w przygotowanej przez Komisję Europejską i 

opublikowanej w 2001 roku „Białej Księdze” miało to charakter incydentalny to należy 

to odczytywać jako dążenie do zwiększania roli partycypacji obywatelskiej w proces 

decyzyjny. Natomiast projekt Konstytucji dla UE stanowił próbę wzmocnienia pozycji 

Kościołów i związków wyznaniowych na forum europejskim. 

Z analiz podjętych w końcowej części omawianego rozdziału wynika, że 

konsekwencje rewizji traktatów z 2007 roku w zakresie statusu Kościołów i związków 

wyznaniowych na forum Unii to nie tylko zmiana statusu „Karty Praw Podstawowych” 

ale i wprowadzenie na mocy art. 17 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” 

postanowień gwarantujących podmiotom konfesyjnym, do których zaliczono Kościoły, 

stowarzyszenia religijne, organizacje światopoglądowe i nie wyznaniowe, nawiązanie 

przez instytucje Unii Europejskiej „otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu”. 

Ponadto uznano autonomię państw członkowskich w zakresie regulacji statusu prawnego 

kościołów oraz przyjęto zasadę równego statusu kościołów oraz organizacji opartych na 

przekonaniach filozoficznych i światopoglądowych791.  

Nałożony na Unię prawny obowiązek instytucjonalizacji dialogu, znalazł swoje 

odzwierciedlenie w powołaniu przez organy UE podmiotów odpowiedzialnych za 

utrzymywanie regularnych kontaktów z wymienionymi podmiotami konfesyjnymi. Jak 

wykazano w trzeciej części rozdziału, relacje te nie były jednak czymś nowym dla 

przedstawicieli instytucji unijnych bowiem już w 1980 roku podjęto w tym zakresie 

pierwsze inicjatywy powołując urzędnika Komisji Europejskiej ds. analizy stanowiska 

Kościołów i wspólnot religijnych wobec integracji europejskiej oraz ustanawiając grupę 

doradców zwaną „Lacroix Group” w celu zainicjowania kontaktu ze kościołami. W 

dalszej kolejności utworzono w 1989 roku przy Sekretariacie Generalnym Komisji 

 
791J. Ciechanowska, K. Szwed, Relacje Państwo-Kościół w Republice Estonii, Polityka i 

Społeczeństwo 16(2018) nr 2, s. 103.   
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Europejskiej „Grupę do spraw Analiz Prospektywicznych”, a w 1992 roku 

„Forward Studies Unit”, która funkcjonowała do 2000 jako ośrodek analityczny Komisji 

Europejskiej. W 2000 roku podmiot ten został przekształcony w „Grupę Doradców 

Politycznych” działających przy Przewodniczącym Komisji Europejskiej. W ramach 

„Grupy” powołano „Doradcę do spraw Dialogu”. W międzyczasie w zakresie 

uregulowania relacji z Kościołami i związkami wyznaniowymi pewną próbą była „Biała 

Księga”, która jednak nie przeniosła tej idei na poziom instytucjonalny. Natomiast w 

2004 roku „Grupa Doradców” została przemianowana na „Biuro Europejskich Doradców 

Politycznych”, którego zadania na przestrzeni lat podlegały ewolucji obejmując w 

głównej mierze organizowane co roku spotkania przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z przywódcami religijnymi, czy seminaria tematyczne we 

współpracy z podmiotami konfesyjnymi. W latach 2010-2014 na skutek omówionych w 

poprzednim akapicie zmian w prawie UE dostosowano misję i strukturę „Biura 

Europejskich Doradców Politycznych” do nowych zadań wynikających z art. 17 

„Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” powierzając nowo utworzonemu 

zespołowi do spraw dialogu globalnego (Global Dialogue) odpowiedzialność za relacje z 

kościołami i związkami wyznaniowymi. Obowiązki te „Biuro Europejskich Doradców 

Politycznych” pełniło do 2014 roku, kiedy to odpowiedzialność za dialog Komisji 

Europejskiej z kościołami, stowarzyszeniami, wspólnotami religijnymi oraz 

organizacjami nie wyznaniowymi i filozoficznymi powierzono Pierwszemu 

Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej. W jego imieniu stosowne działania 

podejmuje Koordynator Komisji Europejskiej do spraw Dialogu, który w ramach swoich 

obowiązków realizuje zadania określone w art. 17 TFUE poprzez organizację 

seminariów, konferencji, a także corocznych spotkań z organizacjami filozoficznymi i 

nie wyznaniowymi oraz przywódcami religijnymi. Podobnie przedstawicielem 

Parlamentu Europejskiego w ramach dialogu nie jest już sam Przewodniczący 

Zgromadzenia, ale Wiceprzewodniczący. Tym samym w tej części dysertacji 

odpowiedziano na pytania o status Kościołów w świetle przepisów prawnych 

obowiązujących w Unii Europejskiej oraz o podstawy prawne i zasady praktyczne, na 

których opiera się dialog Kościoła z instytucjami europejskimi oraz w jakich formach 

jest on współcześnie realizowany.  

Z podjętych analiz nasuwa się jeszcze jedna refleksja, otóż sformułowana wprost 

w art. 17 TFUE zasada dialogu z organizacjami wyznaniowymi choć może wydawać się 

prosta w swym brzemieniu to jej praktyczne zastosowanie nasuwa wiele pytań. Z jednej 

strony właśnie ze względu na prostotę sformułowania, która niewiele zawiera informacji 
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na temat charakteru i zasad dialogu między Unią Europejską a 

organizacjami religijnymi i filozoficznymi. Z drugiej strony, ze względu na sposób, w 

jaki instytucje europejskie, a w szczególności Komisja Europejska, organizują dialog ze 

swoimi partnerami; w rzeczywistości niektórzy postrzegają to jako preferencyjne 

traktowanie kościołów i związków wyznaniowych ze szkodą dla organizacji 

filozoficznych i niewyznaniowych. Przykład stanowi Europejska Federacja 

Humanistyczna, która postrzega naturę tego wpływu jako typowy przejaw lobbingu 

Kościołów chrześcijańskich zwłaszcza, iż wśród organizacji biorących udział w dialogu 

przewidzianym w art. 17 TFUE najlepiej zorganizowaną i dysponującą najbardziej 

znaczącymi środkami jest z pewnością COMECE. I rzeczywiście, istnienie 

wyspecjalizowanych organów prasowych, rozwój sieci szkoleniowych w państwach 

członkowskich i krajach kandydujących, a także organizacja licznych spotkań z 

urzędnikami Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej wydają się instrumentami 

powiązanymi z działalnością lobbingową. Dodatkowo Stolica Apostolska ma również 

oficjalne przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej: Nuncjusz Apostolski a Kościoły 

protestanckie, anglikańskie i prawosławne są zjednoczone w Konferencji Kościołów 

Europejskich. Dyskusje podejmowane w tym zakresie przez organizacje niewyznaniowe 

stanowią echo powracających problemów w historii dialogu od jego początków, które 

krążą wokół debaty o miejscu, jakie należy przyznać religii w europejskim procesie 

decyzyjnym. Ponadto wobec wspomnianych trudności, które utrzymują się mimo 

„Wytycznych interpretacyjnych” z 2013 roku mających doprecyzować i usprawnić 

realizację art. 17 TFUE, nasuwa się hipoteza o braku entuzjazmu instytucji europejskich 

do dialogu. Wydaje się, że tradycyjnie odpowiedzialne za dialog instytucje europejskie 

(głównie Komisja Europejska, ale także w mniejszym stopniu Parlament Europejski, a 

wtórnie Rada Unii Europejskiej) nie są przygotowane do zaoferowania swoim partnerom 

na mocy art. 17 TFUE rzeczywistego kanału komunikacji, za pośrednictwem którego 

mogliby wyrażać swoje poglądy na interesujące ich kwestie europejskie. Dwie 

obserwacje wyciągnięte z obecnego przebiegu dialogu zdają się wzmacniać wrażenie 

rosnącego braku zainteresowania instytucji europejskich art. 17 TFUE. Po pierwsze, jak 

wykazano w części szóstej omawianego rozdziału, od 2014 roku następuje zmiana 

hierarchiczna i instytucjonalna ze strony UE w prowadzeniu dialogu, ponieważ osoby 

odpowiedzialne za jego realizację zajmują coraz niższe pozycje w hierarchii unijnych 

instytucji. I po drugie następuje stopniowa zmiana znaczenia dialogu. O ile bowiem na 

samym początku dialog miał wyraźnie na celu nawiązanie więzi z przedstawicielami 

religijnymi – a następnie, pod wpływem projektu „Dusza dla Europy”, z 
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przedstawicielami tradycji filozoficznych – i w ten sposób 

umożliwienie im nadania europejskiej konstrukcji wymiaru etycznego i duchowego to z 

biegiem czasu to znaczenie stopniowo ewoluowało. W ten sposób różne organy w Unii 

Europejskiej wielokrotnie przekwalifikowywały dialog instytucji z organizacjami 

religijnymi i filozoficznymi na „dialog międzywyznaniowy”. Tym samym można 

odnieść wrażenie, iż ta zmiana nie ma charakteru tylko terminologicznego, ale redukuje 

Unię Europejską do roli platformy spotkań różnych przekonań religijnych i 

filozoficznych istniejących w państwach członkowskich, ale bez bezpośredniej interakcji 

z nimi ze strony instytucji europejskich. Innymi słowy, Unia w pewien sposób zwalnia 

się z obowiązku prowadzenia debaty między sobą a organizacjami wyznaniowymi i 

świeckimi, wbrew treści art. 17 TFUE, który – dla przypomnienia – zakłada „otwarty, 

przejrzysty i regularny dialog” między Unią a jej rozmówcami.  

I w tym ostatnim zakresie również pojawia się wiele zastrzeżeń bowiem przyjęcie 

wspominanych „Wytycznych” nie rozwiązuje wszystkich kwestii związanych z 

organizacją dialogu europejskiego z organizacjami wyznaniowymi. W rzeczywistości 

owa „otwartość” nie spełnia swego przeznaczenia, gdyż warunki przyjęcia w charakterze 

rozmówcy są niejasne (brak uznania lub rejestracji na szczeblu europejskim, niejasne 

kryterium przestrzegania wartości europejskich), a środki wprowadzone w celu 

zapewnienia przejrzystości dialogu są bardzo słabe (strona internetowa). W zakresie 

„otwartości” kryteria dopuszczenia do dialogu mogą być krytykowane za to, że są 

zarówno wymijające, jak i restrykcyjne. Przede wszystkim sposób postrzegania podmiotu 

w prawie krajowym warunkuje jego zdolność do uczestniczenia w dialogu. Po drugie, 

wymóg przestrzegania wartości europejskich nie pojawia się w art. 17 TFUE. Dla 

Komisji Europejskiej takie kryterium wymaga, aby partnerzy dialogu wnieśli konkretny 

wkład w wartości Unii Europejskiej. Dla przykładu Kościół Katolicki wielokrotnie 

deklarował, że jest nośnikiem w swojej doktrynie społecznej fundamentalnych zasad, 

które również należą do fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, takich jak 

solidarność, poszukiwanie dobra wspólnego, pomocniczość. Jednak o taki „konkretny 

wkład” w etyczny wymiar Unii Europejskiej nie mogą się wprost powoływać inne, 

bardziej wyspecjalizowane organizacje religijne, co skutkuje wykluczeniem ich z 

dialogu. Natomiast warunek „przejrzystości” miał zostać spełniony poprzez istnienie 

strony internetowej poświęconej specjalnie dialogowi. W praktyce jednak informacje 

dostępne w Internecie pozostają bardzo niejednolite. To, co instytucje europejskie 

komunikują opinii publicznej w odniesieniu do samej treści debat, jest bardzo 

ograniczone, a zadanie komunikacji pozostawiono pozostałym uczestnikom (vide np. 
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strona internetowa COMECE). W konsekwencji można odnieść 

wrażenie, iż Komisja Europejska wypełnia swój obowiązek przejrzystości jedynie w 

sposób czysto formalny (istnieje strona internetowa poświęcona dialogowi 

przewidzianemu w art. 17 TFUE), nie respektując jednak merytorycznego aspektu tego 

wymogu (informowanie opinii publicznej i partnerów dialogu o przebiegu dialogu i jego 

konkretnych implikacjach w terenie). I po trzecie – „regularność”. Przyjmuje się, że 

„dialog” odbywa się w różnych formach. Jedną z nich stanowią pisemne procedury 

konsultacyjne zainicjowane przez Komisję Europejską. W praktyce jednak procedury 

wprowadzone do tej pory przez Komisję Europejską wydają się w większym stopniu 

podlegać art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej, który dotyczy dialogu między Unią 

Europejską a społeczeństwem obywatelskim, niż specyficznym wymogom art. 17 TFUE. 

Przykład stanowią konsultacje społeczne, zainicjowane przez Komisję Europejską w 

ramach przygotowań do „Dorocznego sympozjum na temat praw podstawowych 2016: 

pluralizm media i demokracja”792, które wchodzą w zakres art. 11 TUE, a nie art. 17 

TFUE. Na liście uczestników znajduje się jednak tradycyjny partner dialogu 

prowadzonego na podstawie art. 17 TFUE, czyli COMECE co może (mylnie) sugerować, 

że Unia Europejska stara się w ten sposób z jednej strony odróżnić dialog, jaki prowadzi 

ze społeczeństwem od tego, co rezerwuje dla kościołów i niewyznaniowych organizacji 

filozoficznych z drugiej strony. Z analiz strony internetowej COMECE czy CEC wynika, 

że istnieją inne sposoby dialogu niż konsultacje, które zostały wdrożone przez Komisję 

Europejską wprost na podstawie art. 17 TFUE jednak w praktyce te rozmaite spotkania o 

różnych nazwach (debaty, breefingi, wykłady, kolokwia itp.) nie powodują wspólnego 

przygotowania przez Komisję Europejską i jej rozmówców jakiegoś konkretnego planu 

działania oprócz wzajemnych uścisków rąk i życzeniowej postawy.  

 

 

 

 
792European Comission, 2016 Annual Colloquium on Fundamental Rights, 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/31198 (dostęp: 01.05.2022) 
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Rozdział IV 

Struktura organizacyjna Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej  

Wprowadzenie 

W tej części dysertacji w pierwszej kolejności zostaną omówione podstawy 

prawne oraz struktura organizacyjna Komisji Konferencji Biskupów Episkopatów 

Wspólnoty Europejskiej. Następnie zostanie podjęty wątek dotyczący członkostwa i 

finansowania omawianej organizacji.  

1. Podstawy prawne działalności Komisji Konferencji Biskupów 

Unii Europejskiej  

Komisja Konferencji Biskupów Wspólnoty Europejskiej w swojej 

dotychczasowej historii przyjęła trzy dokumenty sankcjonujące jej działalność oraz 

strukturę. Pierwszym z nich był statut z 3 marca 1980 roku793, który w myśl §20 został 

przyjęty „ad experimentum” na okres trzech lat. Termin ten został przedłużony na 

zasadzie milczącej  „prorogatio” do 13 maja 2011 roku794 kiedy to przyjęto nowy 

statut795. Komentując tę sytuację Piotr Stanisz, powołując się na Giorgio Feliciani796, 

stwierdza, iż przyczyną wskazanej wyżej sytuacji były napięte relacje w kwestiach 

kompetencyjnych między Komisją a Nuncjuszem Apostolskim akredytowanym przy 

 
793Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE) w: A. 

Nicora, La Comissione degli episcopati della comunità europea, Ius Ecclesiae 11 (1999) nr 2, s. 
421-423.  

794Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: G. 
Feliciani,Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea 
(COMECE), Apollinaris 87(2014), s. 569-576, (s. 551-582) 

795P. Stanisz, Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, 
Studia Prawnicze KUL 13(2012) 1, s. 94.  

796G. Feliciani, La Commissione degli episkopati della Comunità europea (COM.E.C.E.), 
w: Le Conferenze episkopali in Europa, red. S. Coglievina, s. 213: “Tutto induce a ritenere che la 
sua revision incontri serie difficoltà di carattere sostanziale che sembrano da individuare 
innanzitutto nella delicata questione della articolazione delle competenze dell’istituto con quelle 
del nunzio apostolico presso le Comunità europee”. Zobacz także: G. Feliciani, Il nuovo statuto 
della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), Apollinaris 87(2014), 
s. 551-582. 
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Unii Europejskiej797. Trzeci z omawianych dokumentów został 

przyjęty 26 października 2017 roku i z jednym wyjątkiem, o którym będzie mowa w 

dalszej części dysertacji, stanowi powtórzenie postanowień statutu z 2011 roku798.  

Jak już wspomniano pierwszy statut Komisji został przyjęty 3 marca 1980 roku, 

składał się z 20 punktów podzielonych na mniejsze jednostki redakcyjne jak litery. 

Dokument nie został opatrzony w preambułę, jednak cel i misja powołania nowej 

organizacji zostały określone w pkt. 1-3799. Zgodnie z ich brzmieniem celem Komisji 

(Commissio Episcopatum Communitatis Europensis) było wspieranie w duchu 

kolegialności, bliższego zjednoczenia i współpracy między episkopatami a Wspólnotą. 

Według zamysłu autorów dokumentu, działania komisji miały być realizowane w oparciu 

o zasadę „wzajemnej otwartości i braterskiej współpracy w służbie ewangelizacji” (una 

reciproca apertura ed una collaborazione fraterna, al servizio dell’evangelizzazione). 

Jednocześnie zastrzeżono, że Komisja pełni wyłącznie zadania pastoralne, które powinny 

być realizowane w ścisłej łączności ze Stolicą Apostolską i Nuncjuszem Apostolskim 

akredytowanym przy Wspólnocie. Pozostałe zadania, w szczególności relacje z 

instytucjami wspólnotowymi mające swe umocowanie w prawie międzynarodowym 

publicznym, pozostawiono do dyspozycji Nuncjusza800. Niemniej jednak uznano, że 

Komisja ma prawo do nawiązywania kontaktów i wymiany informacji z innymi 

konferencjami episkopatów i osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje (pkt. 

7)801. Ostatnim podmiotem wskazanym w omawianym dokumencie, z którym Komisja w 

realizacji zadań statutowych miała współpracować (coopera) była Rada Konferencji 

 
797P. Stanisz, Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty, …, s. 97.  
798Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), s. 1-7, 

http://www.comece.eu/dl/oLnsJKJnnlMJqx4KJK/Statuto_della_COMECE_2017_FINAL.pdf 
(dostęp: 17.07.2018) 

799Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 421: 
“1. – Gli Episcopati dei paesi membri della Comunità Europea esercitano il loro compito 
pastorale nel quadro della Comunità, a completamento dei loro doveri pastorali nei propri paesi, 
allo scopo di instaurare fra loro "una reciproca apertura ed una collaborazione fraterna, al servizio 
dell'evangelizzazione" (Giovanni Paolo II) nella Europa che si va costruendo. 2.– Questa 
collaborazione fra gli Episcopati si realizza in relazione con il Nunzio Apostolico presso le 
Comunità Europee. Rispetto ad esse la Commissione assicura solo i rapporti di rilievo pastorale; 
la Santa Sede e la Nunziatura Apostolica garantiscono anche quelli che hanno rilievo di diritto 
pubblico internazionale. 3.– Per realizzare questa collaborazione, questi Episcopati costituiscono 
la «Commissio Episcopatum Communitatis Europensis» (COMECE). Il suo fine è di favorire, 
nello spirito della collegialità, una più stretta unione e collaborazione fra gli Episcopati e degli 
Episcopati con la Santa Sede, nell’ambito delle questioni pastorali che interessano la Comunità 
Europea”. 

800Tamże. 
801Tamże: “È facoltà della COMECE promuovere contatti e scambi d’informazione con 

altre Conferenze Episcopali, altri organismi e persone ritenute di rilevante competenza”. 
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Episkopatów Europy (pkt. 8)802. W skład nowoutworzonej organizacji 

wchodzili przedstawiciele 14 episkopatów, tj. Francji, Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, 

Anglii i Walii, Szkocji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Grecji, Skandynawii 

(Dania, Szwecja i Finlandia) i Arcybiskup Luksemburga803. 

Drugi z dokumentów - statut z 13 maja 2011 roku. W przeciwieństwie do statutu 

z 1980 roku dokument z 2011 roku opatrzony został w preambułę. Pozostałą strukturę 

tworzy 24 artykuły podzielone na mniejsze jednostki redakcyjne jak ustępy i litery804.  

W preambule statutu z 2011 roku wskazano trzy główne zadania Komisji, która 

jak to stwierdzono w art. 1, zrzesza przedstawicieli episkopatów państw członkowskich 

w celu kontynuowania w duchu kolegialności bliższej współpracy między episkopatami 

w kwestiach duszpasterskich związanych z działalnością Unii805. Pierwsze z 

wymienionych zadań Komisji to „towarzyszenie procesowi politycznemu” (accompagna 

il processo politico) Unii Europejskiej w tych obszarach, które stanowią przedmiot 

zainteresowania Konferencji Episkopatów. Drugim zadaniem jest monitorowanie 

działalności Unii Europejskiej i informowanie o tym lokalnych episkopatów. W gestii 

Komisji znajduje się również przekazywanie instytucjom i organom europejskim 

poglądów episkopatów państw członkowskich dotyczących procesu integracji (zadanie 

trzecie). Tak określony przedmiot współpracy Komisji ze strukturami Unii Europejskiej 

powinien odbywać się, według postanowień statutu, z poszanowaniem zasady dobra 

powszechnego806.  

W art. 2 statutu z 2011 roku wyraźnie stwierdzono, że Komisja wykonując swe 

zadania jest zobowiązana do współpracy z akredytowanym w Brukseli Nuncjuszem 

Apostolskim, który zawsze jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia i 

 
802Tamże. 
803A. Nicora, La Comissione degli episcopati della comunità europea, ..., s. 413.  
804Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), w: Il 

nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 569-576.  

805Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 
nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 569: “La Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea 
(COMECE) riunisce i vescovi rappresentanti degli Episcopati degli Stati membri dell'Unione 
Europea al fine di perseguire, nello spirito della collegialità, una più stretta collaborazione fra 
detti Episcopati, in ordine alle questioni pastorali connesse con lo sviluppo delle competenze e 
delle attività dell’Unione”. 

806Tamże s. 1: “La COMECE accompagna il processo politico dell'Unione Europea nelle 
aree di interesse per gli Episcopati dell’Unione Europea; monitora le attività dell'Unione Europea 
ed informa a riguardo gli Episcopati dell’Unione Europea; comunica alle istituzioni ed autorità 
europee le opinioni e le visioni degli Episcopati dell’Unione Europea relativi all'integrazione 
europea”.  
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Stałego Komitetu Komisji807. Ponadto, co stanowi istotną zmianę w 

porównaniu do statutu z 1980 roku, zgodnie z art. 18 na Komisję nałożono obowiązek 

wykonywania swych funkcji w ścisłej łączności (in stretta comunione) z Radą 

Konferencji Episkopatów Europy808.  

Ponadto w statucie z 2011 roku określono katalog podmiotów, z którymi Komisja 

ma obowiązek współpracować. Oprócz Nuncjusza Apostolskiego i Rady Konferencji 

Episkopatów Europy, Komisja jest zobowiązana do inicjowania i rozwijania różnych 

form współpracy z organizacjami katolickimi, a przede wszystkim z międzynarodowymi 

spotkaniami Konferencji Episkopatów809. W myśl art. 20 omawianego aktu Komisja 

utrzymuje relacje o charakterze ekumenicznym również z organizacjami Kościołów i 

wspólnot kościelnych, które w swej działalności podejmują problemy europejskie. 

Celem, jak to określono we wskazanym artykule, „konstruktywnych relacji braterskich” 

(relazioni fraterne e costruttive), jest wzmocnienie siły oddziaływania wspólnego 

stanowiska wobec Unii Europejskiej810. Ostatnią grupą podmiotów określoną w art. 21 

statut z 2011 roku, z którymi Komisja jest zobowiązana współpracować, są 

niechrześcijańskie związki wyznaniowe. Prowadzony z nimi dialog ekumeniczny ma 

mieć na celu zagwarantowanie w Europie wolności religijnej oraz promocję koncepcji 

europejskiego obywatelstwa w oparciu o takie zasady jak poszanowanie praw osoby 

ludzkiej, wzajemnej otwartości oraz sprawiedliwego i pokojowego współistnienia811.  

 

 
807Tamże s. 570: “art. 2. 1. Nell’esercizio del proprio impegno pastorale circa le questioni 

europee, la COMECE collabora con il Nunzio Apostolico presso l’Unione Europea, rispettando e 
sostenendo il peculiare ruolo di garanzia e di promozione dei rapporti aventi rilievo di diritto 
internazionale proprio della Santa Sede. 2. Il Nunzio Apostolico presso l’Unione Europea è 
sempre invitato a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Permanente della 
COMECE”. 

808Tamże, s. 575: “art. 18. La COMECE esercita le sue funzioni in stretta comunione con 
il Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) e i suoi organi”. 

809Tamże: “Art. 19. 1. La COMECE ricerca le opportune forme di collaborazione con le 
riunioni internazionali di Conferenze Episcopali interessate agli ambiti di competenza 
dell’Unione Europea. 2. La COMECE promuove forme e momenti di incontro e di 
collaborazione con le organizzazioni cattoliche europee aventi finalità attinenti l’attività 
dell’Unione”. 

810Tamże: “Art. 20. La COMECE coltiva relazioni fraterne e costruttive con le 
organizzazioni delle Chiese e comunità ecclesiali che si interessano di problemi europei, per 
assicurare maggiore efficacia alle posizioni comuni di fronte alle istituzioni dell’Unione 
Europea”. 

811Tamże, s. 575-576: “Art. 21. La COMECE ricerca il dialogo e il confronto con le 
confessioni religiose non cristiane su questioni concernenti il processo unitario europeo, al fine di 
assicurare una migliore garanzia della libertà religiosa in Europa e la promozione di una 
cittadinanza europea fondata sui diritti della persona umana, sulla reciproca accoglienza e su una 
convivenza giusta e pacifica”. 
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2. Organy Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej  

W latach 1980-2011 zasadniczą strukturę Komisji tworzyły cztery organy 

(Komisja, Przewodniczący, Komitet Wykonawczy, Sekretarz Generalny), których skład i 

funkcjonowanie zostały określone w pkt. 4-17 statutu z 1980 roku. Natomiast zasady 

dotyczące podejmowania decyzji, głosowania i wymogi odnośnie kworum zawarto w 

Regulaminie (Regolamento interno della COMECE) z dnia 3 marca 1980 roku812, 

którego postanowienia zostały uchwalone, analogicznie jak statutu, „ad experimentum” 

na okres trzech lat. Po upływie wyznaczonego terminu dopuszczono możliwość zmiany 

Regulaminu przez Komisję większością 2/3 głosów (pkt. 16 Regulaminu)813. 

Natomiast w statucie z 2011 roku, w porównaniu do dokumentu z 1980 roku, 

zachowano zasadniczą strukturę Komisji, którą tworzą cztery organy: Zgromadzenie 

(dawniej Komisja), Przewodniczący, Komitet Stały (uprzednio Komitet Wykonawczy) 

oraz Sekretarz Generalny. Ich skład i funkcjonowanie zostały określone w art. 4-17 

Statutu z 2011 roku814 oraz w Regulaminie (Regolamento interno) uchwalonym na 

posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia w dniach 14-15 listopada 2013 roku815. 

Przechodząc do analizy zmian w poszczególnych statutach w pierwszej 

kolejności należy zauważyć, że zgodnie ze statutem z 1980 roku najwyższym organem 

kolegialnym była Komisja (Comissione), która składała się z biskupów delegowanych 

przez episkopaty krajów członkowskich Wspólnoty (pkt. 4 Statutu). Biskupi sprawowali 

kadencję przez okres trzech lat (pkt. 5 Statutu)816. Przyjęto, że Komisja realizuje zadania 

w czterech obszarach. Po pierwsze, podejmuje decyzje zgodne z misją organizacji; po 

drugie w jej gestii należy wybór Przewodniczącego i członków Komitetu 

Wykonawczego. Trzecim uprawnieniem była organizacja i zlecanie zadań dla 

Sekretariatu. W granicach jej kompetencji znajdowało się również sprawowanie kontroli 

nad wykorzystaniem funduszy organizacji (pkt. 6 Statutu)817. Szczegółowe unormowania 

 
812Regolamento interno della COMECE, w: A. Nicora, La Comissione degli episcopati 

della comunità, ..., s. 423-424. 
813Tamże, s. 424. 
814Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 

nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 570-574. 

815Regolamento interno w: Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della 
Comunità Europea (COMECE), G. Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 577-580. 

816Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 421. 
817Statuto: “È compito della Commissione: a) prendere decisioni in conformità con le 

finalità della COMECE sopra ricordate; b) eleggere il suo Presidente e i membri del Comitato 
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dotyczące funkcjonowania Komisji określono w Regulaminie z 1980 roku, 

zgodnie z którym najwyższy kolegialny organ COMECE miał obradować co najmniej 

raz w roku (pkt. 1). Spotkania zwoływał Przewodniczący, który również ustalał porządek 

obrad (pkt. 2)818. W myśl pkt. 12 Regulaminu, jeśli Przewodniczący nie mógł być obecny 

na posiedzeniu Komisji zastępował go inny członek Komitetu Wykonawczego819. Jeśli 

biskup – członek Komisji nie mógł być obecny na posiedzeniu mógł go zastąpić inny 

przedstawiciel danej Konferencji Episkopatu, który o ile posiadał święcenia biskupie, 

miał takie same uprawnienia jak nieobecny delegat (m.in. prawo głosu i zgłaszania 

wniosków). Jeśli zaś zastępca nie był biskupem mógł brać udział w obradach Komisji, 

ale bez prawa do głosowania i składania wniosków (pkt. 5 Regulaminu)820. 

W omawianym Regulaminie przyznano wszystkim członkom Komisji takie samo 

prawo głosu (pkt. 3). Ustalono również, że kworum stanowi 2/3 członków Komisji. W 

przypadku braku wymaganej większości w ciągu 15 dni należało zwołać nowe 

posiedzenie Komisji. W tym ostatnim przypadku omawiany dokument nie wymagał 

kworum do ważności głosowania (pkt. 4 Regulaminu)821. Decyzje dotyczące kwestii 

merytorycznych zapadały większością 2/3 głosów członków Komisji obecnych na 

posiedzeniu. Dla pozostałych spraw wymagano zwykłej większości obecnych i 

głosujących (pkt. 6 Regulaminu)822.  

W statucie z 2011 roku utrzymano, że najwyższym z dwóch organów 

kolegialnych Komisji jest Zgromadzenie (Assemblea), które zgodnie z art. 5 ust. 1 

Statutu z 2011 roku składa się biskupów – członków COMECE823. Zadania 

 

esecutivo; c) organizzare e affidare compiti alla Segreteria; d) esercitare il controllo 
sull'utilizzazione dei fondi a disposizione della COMECE”. 

818Regolamento interno della COMECE, ..., s. 423. 
819Tamże, s. 424. 
820Tamże, s. 423. 
821Tamże. 
822Tamże. 
823Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 

nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 570-571: “E’ compito dell’Assemblea: a) prendere le decisioni 
necessarie per realizzare le finalità di cui all’art. 1; b) eleggere il Presidente, i membri del 
Comitato Permanente, e nominare il Segretario Generale; c) configurare i compiti e gli uffici 
della Segreteria e dare indirizzi al Segretario Generale per condurne l’attività; d) istituire 
eventuali commissioni o gruppi di lavoro a tempo determinato, con funzioni solo consultive o 
istruttorie e fatte salve le competenze degli organi della COMECE; e) approvare le dichiarazioni 
pubbliche che impegnano la responsabilità della COMECE; f) deliberare circa il reperimento 
delle risorse economiche necessarie al funzionamento della COMECE, vigilare circa la corretta 
amministrazione delle medesime e approvare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo 
annuali; g) approvare il rapporto annuale sull’attività svolta dalla COMECE, predisposto dal 
Segretario Generale; h) approvare, con una maggioranza di almeno due terzi dei membri, 
eventuali modifiche dello Statuto della COMECE, da presentare successivamente alla Santa Sede 
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Zgromadzenia, określone w art. 5 ust. 2 lit. a-i statutu z 2011 roku, obejmują 

dziewięć obszarów działań o charakterze decyzyjnym, wyborczym i finansowym. 

Pierwszym z zadań statutowych Zgromadzenia jest podejmowanie decyzji koniecznych 

do realizacji celów stawianych przed Komisją. W tym zakresie do kompetencji 

omawianego organu należy konfigurowanie zadań Sekretariatu i Sekretarza Generalnego, 

jak i powoływanie na czas określony komisji lub grup roboczych o charakterze 

konsultacyjnym. Zgromadzenie zatwierdza publiczne oświadczenia wiążące się z 

odpowiedzialnością Komisji oraz opracowywane przez Sekretarza Generalnego roczne 

sprawozdania z działań podejmowanych przez Komisję. Do uprawnień Zgromadzenia 

należy również wybór Przewodniczącego, Stałego Komitetu i Sekretarza Generalnego824.  

Zgromadzenie zatwierdza modyfikacje w Regulaminie Komisji oraz większością 2/3 

głosów uchwala wszelkie zmiany w Statucie, które następnie są przekazywane Stolicy 

Apostolskiej w celu „recognitio”825.  Omawiany organ realizuje zadania z zakresu spraw 

finansowych, w szczególności dba o pozyskiwanie środków na działalność Komisji oraz 

sprawuje nadzór nad prawidłowym ich wydatkowaniem, a także zatwierdza roczne 

sprawozdania finansowe826. Zgodnie z §5 Regulaminu z 2013 roku decyzje 

Zgromadzenia Plenarnego podejmowane są w drodze konsensusu. Jeżeli osiągnięcie 

konsensusu jest niemożliwe, Przewodniczący proponuje poddanie sprawy pod 

głosowanie. Wszyscy członkowie mają równe prawo głosu. Aby osiągnąć kworum, dwie 

trzecie członków musi być obecnych lub reprezentowanych. Wszystkie sprawy, z 

wyjątkiem proceduralnych, wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych lub 

reprezentowanych. Natomiast w sprawach proceduralnych wystarczy zwykła większość 

głosów. Kwestie proceduralne dotyczą ściśle organizacji COMECE oraz jej organów i 

struktur827. 

W statucie z 2011 roku, co w porównaniu ze statutem z 1980 roku stanowi istotne 

novum, nałożono również zadania na poszczególnych biskupów - członków 

Zgromadzenia, którzy mają obowiązek informowania Komisji o działalności własnych 

Konferencji Episkopatów. Drugim zadaniem biskupów jest przedstawianie na forum 

lokalnych Konferencji Episkopatów stanowisk i opinii Komisji, aby pomóc biskupom z 

własnego kraju zrozumieć kulturalny, prawny i polityczny aspekt funkcjonowania Unii 

 

per la recognition; i) stabilire il Regolamento della COMECE e approvarne le eventuali 
modifiche, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto”. 

824Tamże, s. 571. 
825Tamże. 
826Tamże. 
827Regolamento interno w: Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della 

Comunità Europea (COMECE), G. Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 578. 
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Europejskiej. Po trzecie, członkowie Zgromadzenia powinni zachęcać 

lokalne Konferencje Episkopatów do rozwoju refleksji nad głównymi problemami 

dotyczącymi kompetencjami Unii i przedstawiania propozycji ich rozwiązania na forum 

Komisji (art. 6)828. 

Zasady funkcjonowania Zgromadzenia zostały określone w art. 7 Statutu z 2011 

roku. Ustalono, że zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia zwołuje Przewodniczący. 

Posiedzenie zwyczajne odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Porządek obrad ustala 

Przewodniczący (art. 7 ust. 1). Posiedzenia nadzwyczajne, o których mowa w art. 7 ust. 

2, zwoływane są na wniosek 1/3 członków Zgromadzenia lub na żądanie Komitetu 

Stałego. Zgodnie ze statutem posiedzenia są ważne, jeśli jest obecna co najmniej połowa 

członków Zgromadzenia. Do ważności uchwał wymagana natomiast jest bezwzględna 

większość obecnych i głosujących (art. 7 ust. 3)829. W posiedzeniach Zgromadzenia ma 

prawo uczestniczyć, ale bez prawa głosu Sekretarz Generalny a także zaproszeni przez 

Komitet Stały eksperci (art. 7 ust. 4-5)830.  

Drugim organem kolegialnym ustanowionym na mocy statutu z 1980 roku był 

Komitet Wykonawczy (Comitato Esecutivo), w skład, którego wchodzili: 

Przewodniczący Komisji, Sekretarz Generalny oraz dwóch biskupów wybieranych roku 

spośród członków Komisji na okres trzech lat (pkt. 12 Statutu)831. Funkcję 

Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego (Presidente del Comitato Esecutivo) pełnił 

Przewodniczący Komisji (Presidente della Commissione) (pkt. 11 Regulaminu z 1980 

roku)832. 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu z 1980 roku przy wyborze biskupów na 

członków Komitetu Wykonawczego zalecano zachować kryterium geograficzne tak aby 

wszystkie regiony były odpowiednio reprezentowane (pkt. 7)833. Zebrania Komitetu 

odbywały się co do zasady dwa razy w roku. Ustalono jednak, że Przewodniczący ma 

prawo zwołać Komitet Wykonawczy zawsze, gdy uzna to za konieczne (pkt. 9 

 
828Tamże: “Spetta ai Vescovi delegati presso la COMECE informare in maniera adeguata 

la Conferenza Episcopale di appartenenza circa gli indirizzi e le attività della COMECE, e di 
informare quest’ultima sui punti di vista della propria Conferenza Episcopale, aiutando i Vescovi 
del proprio Paese a crescere nella consapevolezza del rilievo culturale, giuridico e politico 
dell’Unione Europea e nella condivisione delle responsabilità pastorali che ne derivano. I 
Vescovi delegati presso la COMECE stimolano anche la Conferenza Episcopale di appartenenza 
a dotarsi di strumenti adeguati per lo studio dei principali problemi concernenti le competenze 
dell’Unione e per offrire alla COMECE l’apporto di specifiche riflessioni e proposte”. 

829Tamże, s. 571-572. 
830Tamże, s. 572. 
831Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 422. 
832Regolamento interno della COMECE, ..., s. 424. 
833Tamże, s. 423. 
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Regulaminu)834. W myśl pkt. 10 Regulaminu, Komitet Wykonawczy 

nie mógł ważnie obradować w sytuacji nieobecności jednego z jego członków. Ustalono 

jednak od tego wyjątek, otóż w sprawach pilnych decyzję mógł podjąć Przewodniczący 

Komitetu z zastrzeżeniem wymogu zasięgnięcia opinii pozostałych członków835. Jeśli 

kadencja jednego z członków Komitetu została przerwana z jakiegokolwiek powodu 

Komitet miał obowiązek go zastąpić, w razie konieczności w drodze głosowania 

korespondencyjnego (pkt. 8 Regulaminu)836. Do zakresu obowiązków omawianego 

organu należało przygotowywanie programu prac Komisji, wdrażanie decyzji Komisji, 

nadzorowanie pracy Sekretariatu oraz podejmowanie pomiędzy sesjami Komisji decyzji 

w sprawach niecierpiących zwłoki (pkt. 13 Statutu z 1980 roku)837. 

W 2011 roku skład i organizacja Komitetu Stałego (Comitato Permanente) 

zostały określone w art. 11-13 Statutu838. Omawiany organ kolegialny składa się z 

Przewodniczącego oraz czterech biskupów wybieranych przez Zgromadzenie spośród 

jego członków z zachowaniem parytetu geograficznego. Każdy z biskupów wybierany 

jest na pięcioletnią kadencję z prawem do jednokrotnej reelekcji. Biskupi pełnią funkcję 

wiceprzewodniczących, przy czym jeden z nich wyznaczany jest przez Zgromadzenie lub 

Komitet Stały do pełnienia funkcji Pierwszego Wiceprzewodniczącego w sytuacji 

nieobecności Przewodniczącego. Jeśli członek Komitetu Stałego zwolni urząd w trakcie 

trwania kadencji Zgromadzenie na jego miejsce wybiera nową osobę, którą obejmuje 

stanowisko do końca trwania kadencji Komitetu (art. 11 ust. 1-3)839.  W Statucie z 2017 

roku dodano w tym zakresie, iż w posiedzeniach na zaproszenie Komitetu Stałego może 

uczestniczyć przedstawiciel Konferencji Episkopatu Belgii. Nie ma on prawa głosu. Jego 

 
834Tamże. 
835Tamże, s. 424. 
836Tamże, s. 423. 
837Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 422: 

“È proprio del Comitato Esecutivo: a) preparare il programma dei lavori e l'o.d.g. delle riunioni 
della Commissione; b) realizzare le decisioni della Commissione; c) prendere le decisioni 
necessarie negli affari che non permettono alcun aggiornamento alla prossima seduta della 
commissione; d) sorvegliare l’opera della Segreteria”. 

838Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 
nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 572-573.  

839Tamże: “Il Comitato Permanente è composto dal Presidente della COMECE e da 
quattro Vescovi eletti dall’Assemblea fra i suoi membri avendo cura che siano rappresentativi 
della distribuzione geografica degli Episcopati dell’Unione Europea. 2. I quattro Vescovi eletti 
svolgono la funzione di Vice Presidenti della COMECE. Il loro mandato dura per un periodo di 
cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Uno di essi viene designato dal Comitato Permanente 
come Primo Vice-Presidente, con il compito di presiedere le riunioni dell’Assemblea e del 
Comitato Permanente, qualora il Presidente sia legittimamente impedito. 3. Ove un membro del 
Comitato Permanente cessi dall’incarico, l’Assemblea elegge un nuovo membro, che rimane in 
carica fino alla scadenza del mandato del Comitato”.  
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obecność jest wskazana wyłącznie w sytuacji, kiedy omawiane są sprawy 

dotyczące relacji COMECE z lokalną administracją (art. 11 ust. 5)840. 

W 2011 roku sprecyzowano, że do obowiązków omawianego organu należy 

przygotowywanie spraw, które należy przedłożyć Zgromadzeniu, dbanie o wdrażanie 

decyzji Zgromadzenia, wydawanie, w razie konieczności i na własną odpowiedzialność, 

aktów lub deklaracji, weryfikowanie i promowanie prawidłowego funkcjonowania 

Sekretariatu oraz weryfikowanie prawidłowego zarządzania finansami Komisji, w tym 

dbanie o zapewnienie prawidłowej proporcji pomiędzy wydatkami operacyjnymi a 

dostępnymi środkami (art. 12)841.  

W statucie z 2011 roku określono częstotliwość spotkań Komitetu, który w 

sytuacjach zwyczajnych zbiera się dwa razy w roku. Dodatkowe zebrania organu 

kolegialnego mogą zostać zorganizowane zawsze na wniosek Przewodniczącego, a także 

jeśli wystąpi o to co najmniej trzech członków Komitetu (art. 13 ust. 1)842. Gremium 

ważnie obraduje przy obecności co najmniej trzech jego członków. Decyzje są 

podejmowane większością głosów. W razie impasu głos decydujący posiada 

Przewodniczący, a jeśli jest nieobecny Pierwszy Wiceprzewodniczący. Statut ponadto 

przewiduje w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy nie może zostać zwołane posiedzenie 

Komitetu, prawo do samodzielnego podejmowania decyzji przez Przewodniczącego. W 

omawianej sytuacji na Przewodniczącego nałożono jednak obowiązek zasięgnięcia opinii 

pozostałych członków organu kolegialnego (art. 13 ust. 2 statutu z 2011 roku)843. 

Oprócz organów kolegialnych w COMECE występują dwa organy 

jednoosobowe: Przewodniczący oraz Sekretarz Generalny.  

 
840Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), 

http://www.comece.eu/dl/oLnsJKJnnlMJqx4KJK/Statuto_della_COMECE_2017_FINAL.pdf 
(dostęp: 17.07.2018), s. 4: “Se non eletto, il rappresentante della Conferenza Episcopale belga è 
invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Permanente quando siano in discussione 
questioni concernenti i rapporti della COMECE con l’amministrazione locale”. 

841Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 
nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 573: “È compito del Comitato Permanente: a) istruire le 
materie da sottoporre all’esame dell’Assemblea; b) curare la fase realizzativa delle decisioni 
dell’Assemblea; c) emanare, in caso di necessità e sotto la propria responsabilità, atti o 
dichiarazioni; d) verificare e promuovere l’ordinato ed efficace funzionamento della Segreteria; 
e) verificare la regolarità della gestione amministrativa e tutelare il corretto rapporto tra le spese 
di funzionamento e le risorse disponibili”. 

842Tamże. 
843Tamże: “Il Comitato Permanente delibera con la presenza di almeno tre membri e a 

maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, nel caso in 
cui questi sia assente per impedimento, quello del Primo Vice-Presidente. In caso di urgenza o di 
impossibilità a tenere una riunione, il Presidente può prendere le decisioni non rinviabili dopo 
aver chiesto il parere degli altri membri del Comitato”. 
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Na mocy statutu z 1980 roku Przewodniczący (Presidente) był 

wybierany przez członków Komisji na trzyletnią kadencję, z możliwością reelekcji. W 

statucie nie wprowadzono ograniczenia odnośnie do ilości kadencji Przewodniczącego 

(pkt. 9 Statutu)844. Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego określono w Regulaminie z 

1980 roku, zgodnie z którym w pierwszych trzech głosowaniach wymagano większości 

2/3 głosów. W pozostałych turach obowiązywała zwykła większość głosów (pkt. 11)845. 

Definiując uprawnienia tego organu w pkt. 10 Statutu z 1980 roku stwierdzono, 

że pełni on funkcję „moderatora i promotora” (moderator et promotor), gdyż osobiście 

odpowiada za inicjowanie niezbędnych kontaktów we wszystkich sprawach. W realizacji 

swych zadań Przewodniczący był zobowiązany do ścisłej współpracy z Nuncjuszem 

Apostolskim akredytowanym przy Wspólnotach Europejskich (pkt. 11 Statutu)846.  

Natomiast w 2011 roku kompetencje najważniejszego jednoosobowego organu 

Komitetu zostały określone w art. 8-10 Statutu. Przewodniczący (Presidente) pełni 

funkcje reprezentacyjne, kieruje działaniami Komisji i zarządza jej rozwojem oraz ponosi 

odpowiedzialność za utrzymywanie kontaktów z organami Unii Europejskiej (art. 9)847.  

Wyboru Przewodniczącego dokonuje Zgromadzenie spośród swoich członków 

większością 2/3 głosów w dwóch pierwszych głosowaniach. Trzecia tura głosowania 

odbywa się pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę głosów w 

ostatnim głosowaniu. W sytuacji, kiedy dwóch kandydatów otrzymało taką samą liczbę 

głosów pierwszeństwo ma kandydat, który pierwszy przyjął święcenia biskupie. Zgodnie 

ze statutem Komisji, Przewodniczący sprawuje mandat przez pięć lat bez prawa do 

reelekcji (art. 8 ust. 1-2 statutu z 2011 roku)848.  

 
844Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 421-

422: “Il Presidente della Commissione è eletto dai membri della Commissione e fra di essi, per 
un triennio. Il suo mandato è rinnovabile”. 

845Regolamento interno della COMECE, ..., s. 424. 
846Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 421-

422: “10. – Egli è contemporaneamente «moderator et promotor». A lui spetta, in particolare, di 
promuovere, o di prendere personalmente, i contatti necessari in tutte le questioni delle quali la 
Commissione è competente. 11.– Il Presidente della Commissione agisce in accordo e in 
collaborazione stretta con il Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee”. 

847Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 
nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 572. 

848Tamże: “1. Il Vescovo Presidente della COMECE è eletto dall’Assemblea tra i propri 
membri. Per la validità dell’elezione è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri 
dell’Assemblea ai primi due scrutini. Ad un eventuale terzo scrutinio si procede al ballottaggio 
tra i due candidati che, nell’ultima votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti o, in caso 
di parità, che risultano più anziani per ordinazione episcopale. In caso di parità al terzo scrutinio, 
prevale il candidato più anziano per ordinazione episcopale. 2. Il mandato del Presidente ha 
durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta”. 
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W omawianym dokumencie z 2011 roku uregulowana została 

również sytuacja, w której Przewodniczący na skutek zaistniałej przeszkody nie może 

przewodzić posiedzeniom Zgromadzenia lub Komitetu Stałego. W myśl art. 10 Statutu 

Przewodniczącego zastępuje Pierwszy Wiceprzewodniczący a w sytuacji jego 

nieobecności jeden z pozostałych wiceprzewodniczących, o którego wyborze decydują 

pozostali obecni członkowie Zgromadzenia lub Komitetu Stałego849.  

W przypadku drugiego organu jednoosobowego COMECE zadania i tryb 

powoływania Sekretarza Generalnego zostały określone w pkt. 15 – 17 statutu z 1980 

roku. Ustalono, że omawiany organ był powoływany przez Komisję za uprzednią zgodą 

wyrażoną przez Stolicę Apostolską na trzyletnią kadencję (pkt. 15). W realizacji swych 

zadań organ ten był zależny od Komisji i Komitetu Wykonawczego i realizował swe 

funkcje pod nadzorem Przewodniczącego (pkt. 16)850.  

Do zadań Sekretarza Generalnego należało reprezentowanie organizacji, 

nawiązywanie niezbędnych kontaktów z instytucjami Wspólnot Europejskich, 

zapewnianie kontaktów z konferencjami episkopatów jak i innymi organizacjami, 

opracowywanie oświadczeń dla Komisji i Komitetu Wykonawczego oraz 

przygotowywanie posiedzeń obu organów a także sporządzanie protokołu z zebrań. 

Sekretarz ponosił odpowiedzialność za sporządzanie rocznego sprawozdania z 

działalności Komisji. Przyznano mu również prawo do składania wniosków dotyczących 

budżetu organizacji. W ramach jego uprawnień znajdowało się regularne informowanie 

COMECE oraz Rady Europy o kwestiach znajdujących się w obszarze zainteresowania 

obu instytucji851. 

Od 2011 roku Sekretarz Generalny (Segretario Generale) jest prezbiterem 

mianowanym na to stanowisko przez Zgromadzenie spośród kandydatów 

zaproponowanych przez Komitet Stały za zgodą Stolicy Apostolskiej. Kadencja 

Sekretarza trwa cztery lata z możliwością jej dwukrotnego przedłużenia (art. 14)852. 

 
849Tamże: “In caso di impedimento del Presidente, le riunioni dell’Assemblea e del 

Comitato Permanente sono presiedute dal Primo Vice-Presidente o, in sua assenza, da uno degli 
altri Vice Presidenti, sulla base della scelta operata dai membri presenti”. 

850Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 422: 
“15. – Il Segretario Generale della COMECE è nominato dalla Commissione previo accordo con 
la Santa Sede, con un mandato triennale. 16.– Il Segretario Generale è alle dipendenze della 
Commissione e del Comitato Esecutivo e lavora sotto la responsabilità del Presidente della 
Commissione”. 

851Tamże. 
852Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE) w: Il 

nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), G. 
Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 573. 
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W myśl art. 15 statutu z 2011 roku Sekretarz Generalny służy 

Zgromadzeniu i Komitetowi Stałemu. Za swoje działania ponosi odpowiedzialność przed 

Przewodniczącym853. Szczegółowe zadania tego jednoosobowego organu Komisji 

zostały wymienione w art. 16 statutu z 2011 roku, w myśl którego Sekretarz jest 

odpowiedzialny za wdrażanie decyzji Przewodniczącego i Komitetu Stałego; 

utrzymywanie kontaktów z organami Unii i instytucjami europejskimi a także, w razie 

potrzeby, reprezentowanie COMECE, ale wyłącznie jako delegat Przewodniczącego. Do 

zakresu obowiązków Sekretarza należy również utrzymywanie relacji z Nuncjaturą 

Apostolską przy Unii Europejskiej, poszczególnymi Konferencjami Episkopatów, Radą 

Konferencji Episkopatów Europy, Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy 

Radzie Europy oraz innymi instytucjami, których działalność jest związana z celami 

COMECE (art. 16 lit. a-c)854.  

Na Sekretarzu Generalnym spoczywa odpowiedzialność za analizowanie 

problemów dotyczących kompetencji i działalności Unii Europejskiej, opracowywanie 

aktów i oświadczeń, które wymagają zatwierdzenia Zgromadzenia lub Komitetu Stałego 

oraz przygotowywanie spotkań wymienionych organów (art. 16 lit. d-e statutu z 2011 

roku)855. Sekretarz Generalny sporządza roczne sprawozdania z działań prowadzonych 

przez COMECE, preliminarz budżetowy oraz bilans końcowy. Spoczywa na nim 

również obowiązek informacyjny wobec lokalnych Konferencji Episkopatów w zakresie 

działań COMECE i problemów o zasięgu europejskim (art. 16 lit. f-i)856.  Ostatnią z 

prerogatyw statutowych Sekretarza Generalnego jest przyznanie mu od 2011 roku prawa 

wydawania, zgodnych ze stanowiskiem Zgromadzenia i Komitetu Stałego, uwag i 

komentarzy Sekretariatu Generalnego COMECE dotyczące konkretnych problemów 

decyzyjnych na szczeblu europejskim (art. 17 ust. 4)857.  

W realizacji zadań Sekretarza Generalnego wspomagają współpracownicy, którzy 

razem z nim tworzą Sekretariat COMECE. Pełni on funkcje wykonawczo-

administracyjne i pozostaje odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie organizacji. 

Biuro Sekretariatu znajduje się w Brukseli. Jednostka ta składa się z biur 

wyodrębnionych zgodnie z postanowieniami Zgromadzenia na wniosek Sekretarza 

Generalnego. Członkowie Sekretariatu zobowiązani są do przestrzegania klauzuli 

 
853Tamże, s. 574. 
854Tamże. 
855Tamże. 
856Tamże. 
857Tamże: “Il Segretario Generale può, in conformità con gli orientamenti dell’Assemblea 

e del Comitato Permanente, emanare note e commenti del Segretariato Generale su specifici 
problemi concernenti i processi decisionali dell’Unione Europea”. 
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poufności w zakresie podejmowanych przez COMECE decyzji oraz 

wydawanych przez omawianą instytucję aktów (art. 17 ust. 1-3)858. Regulamin z 2013 

roku dodatkowo wyróżnił wśród pracowników Sekretarza Generalnego – Asystenta 

Sekretarza Generalnego, którego nominuje Komitet Stały (§3.2)859. 

3. Formy działalności Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej  

Komisja Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej 

wspierana jest w swojej misji przez trzy komisje i trzy grupy robocze złożone z 

ekspertów upoważnionych przez krajowe konferencje biskupów i organizacje katolickie 

działające w konkretnych dziedzinach. Grupy ad hoc tworzone są w razie potrzeby860. 

Zgodnie z §3.4 Regulaminu z 2013 roku w pierwszym przypadku w ramach 

COMECE funkcjonują trzy wyspecjalizowane Komisje: Komisja do spraw Społecznych 

(Commission on Social Affairs), Komisja do spraw Legislacyjnych (Commission on 

Legal Affairs) oraz Komisja do spraw Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej 

(Commission on the External Relations of the European Union)861.  

Pierwsza z wymienionych Komisji przygotowuje oświadczenia i monitoruje 

działania związane z bieżącą polityką Unii. Uczestniczy również w debacie na temat 

szeroko rozumianej polityki społecznej Unii, w zakresie takich zagadnień jak: praca i 

zatrudnienie, polityka dotycząca młodzieży, kształcenie i szkolenie, warunki pracy, 

swobodny przepływ osób, kapitału, towarów i usług862. Omawiana instytucja składa się z 

przewodniczącego, sekretarza oraz ekspertów wyznaczonych przez Konferencje 

Episkopatów poszczególnych państw Unii. Sekretarz Komisji pełni jednocześnie funkcję 

doradcy ds. politycznych w Sekretariacie COMECE863. 

Komisja do spraw Prawnych monitoruje i przygotowuje oświadczenia w zakresie 

bieżących unijnych prac legislacyjnych. W obszarze zainteresowania Komisji pozostają 

 
858Tamże. 
859Regolamento interno w: Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della 

Comunità Europea (COMECE), G. Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 579. 
860Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), 

Commission and working groups, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups (dostęp: 18.07.2018)  

861Regolamento interno w: Il nuovo statuto della Commissione degli Episcopati della 
Comunità Europea (COMECE), G. Feliciani, Apollinaris 87(2014), s. 579-580. 

862Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), 
Commission on Social Affairs, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups/commissiononsocialaffairs  
(dostęp: 18.07.2018) 

863Tamże. 
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zagadnienia, które mogą mieć wpływ na działalność i funkcjonowanie 

Kościoła Katolickiego na forum Unii Europejskiej. Należą do nich w szczególności 

prawa podstawowe, ustawodawstwo dotyczące pracy oraz ochrony danych, relacje 

państwo – kościół czy wykładnia art. 17 ust. 3 TFEU864.  Omawiana instytucja składa się 

z przewodniczącego, sekretarza oraz ekspertów prawnych wyznaczonych przez 

Konferencje Episkopatów poszczególnych państw Unii. Sekretarz Komisji pełni 

jednocześnie funkcję doradcy ds. prawnych w Sekretariacie COMECE865. 

Natomiast Komisja do spraw Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej 

monitoruje i przygotowuje oświadczenia, uwagi oraz podejmuje działania w ramach 

prowadzonej przez Unię Europejską polityki zewnętrznej. Celem podejmowanych 

działań jest utrzymywanie dobrych stosunków z państwami trzecimi i organizacjami 

międzynarodowymi a także promowanie praw człowieka, rozwój wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, polityki handlowej a także pomocy humanitarnej866.  

Od 2014 roku Komisja wchodzi w skład Konferencji Europejskich Komisji ds. 

Sprawiedliwości i Pokoju (Conference of the European Justice and Peace Commissions, 

Justice and Pax)867. Sekretarz Generalny Konferencji jest pracownikiem COMECE 

oddelegowanym do pracy na rzecz Konferencji Europejskich Komisji ds. 

Sprawiedliwości i Pokoju868. Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza, który 

równocześnie pełni funkcję doradcy prawnego w Sekretariacie COMECE oraz ekspertów 

nominowanych przez poszczególne Konferencje Episkopatów. W pracach Komisji z 

urzędu uczestniczą: Sekretarz Generalny Konferencji Europejskich Komisji ds. 

Sprawiedliwości i Pokoju oraz radca w sekretariacie COMECE869. 

Jak zauważono we wstępie w ramach COMECE funkcjonują trzy grupy robocze. 

Pierwsza z nich to Grupa robocza ds. migracji i azylu, która monitoruje i przygotowuje 
 

864Tamże. 
865Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), 

Commission on Legal Affairs, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups/commissiononlegalaffairs  
(dostęp: 18.07.2018) 

866Por. Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE),  
Commission on the External Relations on the European Union, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups/commissionontheexternalr
e (dostęp: 18.07.2018) 

867Tamże. 
868Conference of the European Justice and Peace Commissions, By Laws and Procedures 

of the Conference of European Justice and Peace Commissions, http://www.juspax-
eu.org/en/who-we-are/rules_procedures/rules_procedures.php (dostęp: 20.07.2018) 

869Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE),  
Commission on the External Relations on the European Union, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups/commissionontheexternalr
e  dostęp: 18.07.2018) 
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oświadczenia oraz uwagi w zakresie polityki azylowej i migracyjnej Unii 

Europejskiej. Wspiera także wysiłki polityczne Kościoła katolickiego i praktyczne 

doświadczenia w dziedzinie azylu i migracji w kształtowaniu polityki Unii870. 

Przewodniczącym grupy jest Sekretarz Generalny Komisji a sekretarzem, doradca 

prawny w sekretariacie COMECE. Członkowie tej grupy roboczej są ekspertami w 

dziedzinie migracji oraz azylu wyznaczonymi przez Konferencje Episkopatów Unii 

Europejskiej871. 

Obszar działalności drugiej z grup roboczych - Grupa robocza do spraw etyki - 

obejmuje monitorowanie i opracowywanie opinii oraz sprawozdań w zakresie 

prowadzonej przez Unię Europejską polityki w dziedzinie badań, innowacji i opieki 

zdrowotnej. Jej przewodniczącym jest Sekretarz Generalny COMECE872.  Grupa 

współpracuje z Europejską Grupą ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (The 

European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE) będącą niezależnym 

organem doradczym przewodniczącego Komisji Europejskiej873. Od 2017 roku 

omawiana grupa robocza COMECE działa w nowej formie. Skupia ekspertów prawnych 

i naukowych w ramach składu ad hoc, w zależności od poruszanych tematów. 

Moderatorowi pomaga doradca prawny, który jest odpowiedzialny za animację grupy 

roboczej we współpracy z ekspertami Konferencji Episkopatów krajów Unii 

Europejskiej874. 

Trzecia grupa robocza – ds. edukacji i kultury, monitoruje i przygotowuje 

oświadczenia, wkłady i działania w ramach bieżącej polityki UE i debaty na temat 

edukacji i kultury w Unii Europejskiej. Działania Grupy Roboczej mają na celu 

podkreślenie znaczenia i wartości edukacji i kultury z perspektywy katolickiej, 

przyczyniając się w ten sposób do misji COMECE i wypełniając proces dialogu, o 

którym mówi art. 17 TFUE. Złożona z ekspertów nominowanych przez Konferencje 

Episkopatów UE, Grupa Robocza służy jako platforma wymiany informacji na tematy 

interesujące episkopatów UE, skupiając głos Kościoła katolickiego w państwach 

 
870Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), Working 

group on migration and asylum, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups/workinggrouponmigrationa
n  dostęp: 20.07.2018) 

871Tamże. 
872Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), Working 

group on ethics, 
http://www.comece.eu/site/en/whoweare/commissionsworkinggroups/workinggrouponethicsinres  
(dostęp: 20.07.2018) 

873Tamże. 
874Tamże. 
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członkowskich unii i umożliwiając ekspertom regularne nawiązać dialog z 

przedstawicielami UE w sprawach związanych z edukacją i kulturą. Przewodniczącym 

Grupy Roboczej ds. Edukacji i Kultury Sekretarz generalny COMECE, a jej sekretarzem 

doradca ds. polityki Sekretariatu COMECE875. 

4. Struktura członkowska Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej 

Komisja Konferencji Biskupów Wspólnoty Europejskiej składa się z biskupów 

delegowanych przez konferencje biskupów krajów katolickich z państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami statutu z 2011 roku jeden biskup 

reprezentuje Danię, Szwecję i Finlandię. Natomiast do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z 

Unii Europejskiej Konferencja Biskupów Zjednoczonego Królestwa była reprezentowana 

przez biskupa Konferencji Biskupów Anglii i Walii oraz przez biskupa Konferencji 

Biskupów Szkockich (art. 3 ust. 1)876. Ponadto członkami Komisji są: arcybiskup 

Luksemburga, arcybiskup maronicki Cypru oraz administrator apostolski Estonii (art. 3 

ust. 2)877. Zgodnie z art. 3 ust. 3 statutu z 2011 roku biskupa deleguje właściwy 

episkopat, ze wskazaniem, aby był nim „najlepiej biskup diecezjalny”878. Mandat 

delegowanego biskupa trwa pięć lat i jest odnawialny (art. 3 ust. 4). Przyjęto również 

rozwiązanie, w myśl którego każdy episkopat ma prawo wyznaczyć zastępcę delegata, 

który będzie uczestniczył w posiedzeniach COMECE w razie nieobecności biskupa (art. 

3 ust. 5)879.  

 

 

 

 

 
875COMECE, Working Group on Education and Culture, 

https://www.comece.eu/comece/structure/working-group-on-education/ (dostęp: 17.03.2022) 
876Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), s. 2: 

“La COMECE è formata dai Vescovi delegati da ciascun Episcopato degli Stati membri 
dell’Unione Europea, fermo restando che un solo Vescovo rappresenta gli Episcopati del Regno 
di Danimarca, del Regno di Svezia e della Repubblica di Finlandia. Fino all’uscita del Regno 
Unito del Unione Europea, l’Episcopato del Regno Unito è rappresentato da un Vescovo della 
Conferenza Episcopale d’Inghilterra e Galles e da un Vescovo della Conferenza Episcopale di 
Scozia”. 

877Tamże. 
878Tamże: “L’Episcopato competente delega un Vescovo, preferibilmente diocesano, nel 

possesso di un ufficio”. 
879Tamże: “Ciascun Episcopato avrà il diritto di nominare un altro tra i propri membri 

come Delegato sostituto, al quale spetta partecipare, secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento, alle riunioni della COMECE in caso di impedimento del Vescovo delegato”. 
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5. Finansowanie działalności Komisji Konferencji Biskupów Unii 

Europejskiej 

Statut z 1980 roku przewidywał obowiązek finansowania działań Komisji, ze 

szczególnym uwzględnieniem prac Sekretariatu, przez Stolicę Apostolską oraz 

Konferencje Episkopatów - członków Komisji (art. 19)880. Zastało to zmienione statutem 

z 2011 roku, w myśl którego regularne funkcjonowanie Komisji ma być zapewnione 

poprzez wnoszenie przez episkopaty państw członkowskich corocznych składek według 

zasad określonych przez Zgromadzenie. Ponadto na przychody Komisji składają się 

darowizny, zapisy oraz dochody z aktywów (art. 23)881. 

6. Podsumowanie 

Konkludując ten passus COMECE złożona jest z biskupów delegowanych przez 

konferencje biskupów krajów katolickich państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Głównym źródłem finansowania pozostają składki członkowskie a także darowizny i 

przychody z aktywów. Natomiast ramy prawne działania oraz strukturę omawianej 

organizacji zostały określone w statucie. We wspomnianym dokumencie z 2011 roku w 

oraz w wersji z 26 października 2017 roku w sposób przejrzysty uregulowano skład i 

kompetencje poszczególnych organów Komisji. W pierwszej kolejności skupiono się na 

redakcji samego statutu. Następnie zmieniono nazwę organu kolegialnego z „Komisja” 

na „Zgromadzenie”, co jak zauważają Giorgio Feliciani882 i Piotr Stanisz wyjaśniło 

niefortunną sytuację, w której to samo określenie było stosowane zarówno na oznaczenie 

COMECE jak i jednego z jej organów883. W 2011 roku w sposób szczegółowy określono 

zadania poszczególnych organów utrzymując kluczową rolę Zgromadzenia jako 

najwyższego organu Kolegialnego. Mocniej podkreślono wykonawczą, wobec 

pozostałych organów, rolę Sekretarza Generalnego pozbawiając go m.in. członkostwa w 

Komitecie Stałym oraz prawa do reprezentowania COMECE powierzając to zadanie 

 
880Statuto Commissione degli Episkopati della Comunità Europea (COMECE), ..., s. 423: 

“Il finanziamento della COMECE, particolarmente la gestione del la sua Segreteria, è assicurato 
dalle Conferenze Episcopali membri della COMECE, tenuto conto del contributo offerto dalla 
Santa Sede”. 

881Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), s. 7. 
882G. Feliciani, La Commissione degli episkopati della Comunità, ..., s. 209: “Si tratta di 

una evidente imprecisione che risulta ancora più evidente se si consider ache nello statuto il 
termine «commissione» è utilizzato per indicare sia l’istituto in sé siail suo organo più 
importante”.    

883P. Stanisz, Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty, …, s. 100.  



 190

Przewodniczącemu. W przypadku Komitetu Stałego pozytywnie należy 

postrzegać rozszerzenie składu Komitetu do pięciu osób, a także powołanie 

wiceprzewodniczących i Pierwszego Wiceprzewodniczącego. Uproszczono procedury 

podejmowania decyzji i wyboru Przewodniczącego, kwestię kworum i reelekcji. 

Zwiększono również częstotliwość spotkań Zgromadzenia (z jednego do dwóch w roku). 

Tak ukonstytuowana COMECE realizuje swoje zadania poprzez trzy stałe Komisje oraz 

trzy grupy robocze, a w miarę konieczności powołuje ad hoc grupy do realizacji 

konkretnego zagadnienia.  
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Rozdział V  

Działalność Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej 

Wprowadzenie 

W tej części dysertacji zostanie omówione funkcjonowanie COMECE na forum 

Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną najważniejsze obszary 

działalności organizacji. Kluczem ich wyboru był podział zastosowany przez COMECE 

przy powoływaniu wyspecjalizowanych Komisji jak i stałych grup roboczych. W 

związku z tym w rozdziale zostaną omówione kwestie etyczne, współpraca 

międzykulturowa, dialog ekumeniczny i międzyreligijny, ekologia i zrównoważony 

rozwój oraz praworządność i prawa człowieka. Następnie zostaną omówione formy 

działalności COMECE włączając w to współpracę omawianej organizacji z Europejską 

Partią Ludową, Konferencją Kościołów Europejskich, Radą Konferencji Episkopatów 

Europy, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, wyznawcami islamu, katolickimi 

organizacjami młodzieżowymi oraz „Don Bosko International” i „Missiones Salesianas”. 

Zwieńczenie rozważań będzie stanowić próba oceny działalności omawianej organizacji 

na forum europejskim.  

1. Obszary działalności 

COMECE od ponad 40 lat przedstawia własne zdanie na temat procesu integracji 

europejskiej i związanych z nim kwestii. W tej części dysertacji zostaną omówione takie 

obszary, w których wspomniana instytucja zajmuje określone stanowisko jak badania 

naukowe i kwestie bioetyczne, ekologia i zrównoważony rozwój, współpraca 

międzykulturowa, a także międzynarodowa wolność religijna, sprawy zewnętrzne UE ze 

szczególnym uwzględnieniem kryzysów uchodźczych łącznie z zagadnieniem migracji i 

azylu oraz prawa podstawowe obywateli UE.  

1.1. Badania naukowe oraz kwestie bioetyczne  

Badania naukowe i rozwój technologiczny wnoszą istotny wkład w integralny 

rozwój i jakość życia ludzi, zwłaszcza, ale nie tylko, w dziedzinie zdrowia, w której 

nowe możliwości terapeutyczne stają się coraz bardziej dostępne. Są także ważną siłą 

napędową wzrostu gospodarczego. COMECE zajmuje się głównie kwestiami 
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bioetycznymi, które pojawiają się na szczeblu UE w aspekcie zdrowia i 

badań naukowych, chociaż główne kompetencje w tych sprawach pozostają w dużej 

mierze na poziomie państw członkowskich. Od strony administracyjnej omawianymi 

zagadnieniami od 1996 roku zajmuje się działająca przy Sekretariacie tej organizacji 

Grupa ds. refleksji bioetycznej, złożona z ekspertów reprezentujących takie dziedziny jak 

teologia, etyka, filozofia, prawo czy medycyna, reprezentujących krajowe konferencje 

episkopatu. Ich zadaniem jest interdyscyplinarna wymiana opinii. Spotykają się oni dwa 

razy w roku, aby omówić wpływ postępu naukowego i innowacji biotechnologicznych na 

człowieka884.  

Rezultaty wymiany poglądów i myśli zostały zebrane w publikacji „Science and 

Ethics” podzielonej na dwa tomy, z których pierwszy obejmuje lata 1996-2007. W 

opublikowanym w 2012 roku drugim tomie umieszczono opinie ekspertów z lat 2008-

2010. Poruszono w nim takie kwestie jak np. poradzić sobie z pacjentami w stanie braku 

reakcji po śpiączce; jakie są perspektywy rozwoju człowieka za pomocą środków 

technologicznych; jak możemy walczyć z handlem narządami i turystyką 

transplantacyjną a także czym dokładnie są „prawa do zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego”?885. W ocenie COMECE powyższe kwestie stanowią kluczowe 

zagadnienia z jakimi konfrontują się ustawodawcy unijni. Oprócz tego w omawianym 

dokumencie pochylono się nad takimi zagadnieniami jak m.in. znaczenie terminu 

„zdrowie seksualne i reprodukcyjne”, który zdaniem ekspertów COMECE, jest 

niejednoznaczny, ponieważ wydaje się obejmować aborcję jako „prawo”, co jest 

sprzeczne ze ścisłą interpretacją prawa międzynarodowego i prawodawstwa 

europejskiego. Wielokrotne używanie tego terminu – w deklaracjach, rezolucjach, 

zaleceniach – powoduje, kontynuują członkowie COMECE, że termin ten staje się 

powszechny i przyczynia się, poprzez prawo zwyczajowe, do ustanowienia „prawa”, 

pomimo zastrzeżeń wielu krajów oraz braku wzmianki na temat „prawa do aborcji” w 

jakiejkolwiek konwencji i/lub umowie międzynarodowej. Opinia COMECE zawiera 

zatem wyjaśnienie tego pojęcia, a także kilka zaleceń dla decydentów UE. Omawiana 

publikacja zawiera także trzy inne opinie na temat „stanu braku reakcji po śpiączce”, 

„ulepszenia człowieka” i „niekomercjalizacji części ludzkiego ciała”886. Od 2013 roku 

COMECE poświęciło prace swojej grupy roboczej ds. etyki kolejnym zagadnieniom co 

 
884COMECE, Science and Ethics, t. 2, Brussels 2012, s. 3, 

http://www.comece.eu/dl/KtOoJKJOMmOJqx4KJK/20120301PUBIOVOL2_EN.pdf (dostęp: 
24.04.2021) 

885Tamże. 
886Tamże.  
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wiązało się z rozwojem nowoczesnych technologii i możliwości ich 

zastosowania w medycynie. W szczególności były to np. kwestie dotyczące konieczności 

opracowania zasad etycznych w takich sprawach jak m.in. wykorzystania wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro, biologii syntetycznej czy sztucznej inteligencji. 

Pochylono się nad kwestią zdrowia psychicznego czy zagadnieniem surogacji, które 

oficjalnie zostało potępione przez Parlament Europejski w rezolucji z 2015 roku. Ponadto 

oprócz wspominanych powyżej dwóch publikacji COMECE na stronie internetowej 

organizacji publikowane są aktualne stanowiska i wytyczne w przedmiotowych 

kwestiach. 

1.1.1. Klonowanie 

Jedną z pierwszych kwestii jaką zajęła się tuż po utworzeniu Grupa ds. refleksji 

bioetycznej był projekt „Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie” Rady Europy. 

W opublikowanym w dniu 1 października 1996 roku stanowisku członkowie 

omawianego zespołu wyrazili uznanie dla samej idei opracowania dokumentu o 

charakterze międzynarodowym, gdyż – jak to określili - konieczne jest w tym zakresie 

wprowadzenie pewnych odgórnych ograniczeń a tym samym ukrócenie swobody państw 

w tym zakresie887. Istotnym jednak dla Grupy ds. refleksji bioetycznej był następny rok, 

kiedy to na skutek spotkania w dniu 29 września 1997 roku zgromadzeni eksperci 

pochylili się nad wątkiem klonowania888. W dokumencie podsumowującym spotkanie 

omawianej grupy roboczej stwierdzono, że klonowanie ma charakter dysfunkcyjny, gdyż 

destrukcyjnie wpływa na relacje międzyludzkie ze względu na cel jakim jest 

opracowanie bezpłciowego systemu rozmnażania się ludzi. Wyjaśniając swoje 

stanowisko COMECE odwołało się do wypowiedzi przedstawicieli Stolicy Apostolskiej 

z 24 lipca 1997 roku, zgodnie z którym ze względu na to, że klon nie ma rodziców to 

znika prawo do różnorodności a miłość zostaje usunięta z relacji międzyludzkich. W 

rezultacie dziecko staje się nie podmiotem a przedmiotem prawa. Co więcej, poprzez 

klonowanie ruguje się seksualność, która jest istotnym elementem w relacjach w 

związku, a której celem nadrzędnym jest przekazywanie życia. Owszem, podkreślają 

przedstawiciele COMECE, rozwój nauki sam w sobie niesie wiele korzyści, ale i ma 

 
887COMECE, La Convention sur les droits de l’homme et la biomedecine dr Conseil de 

L’Europe, Bruxelles 1996, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/lnotJKJOmNlJqx4KJK/19961001PUBIOHR_FR.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

888COMECE, Cloning, 1997 Bruxelles, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/rMttJKJOmNLJqx4KJK/19970929PUBIOCLON_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 
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swoje granice. Jedną z nich jest klonowanie, które uznaje się za 

niedopuszczalne z uwagi na naruszenie godności osoby ludzkiej889.  

Wątek etycznych aspektów klonowania pojawiał się jeszcze kilkukrotnie w 

wypowiedziach przedstawicieli COMECE. Np. w dniu 25 sierpnia 2000 roku Grupa 

robocza wydała oświadczenie potępiające wykorzystanie klonowania w celach 

leczniczych890. Wątek klonowania oraz eksperymentów medycznych zdominował prace 

Grupy również w 2001 roku co znalazło swoje odzwierciedlenie w opublikowanych w 

lipcu891 oraz w październiku892 raportach. Natomiast w 2003 roku eksperci Grupy dali 

jasno do zrozumienia, że klonowanie terapeutyczne nie jest ani etyczne, ani konieczne893.  

Kończąc ten passus warto zauważyć, że po raz pierwszy tematyka klonowania 

pojawiła się na poziomie prawa pierwotnego za sprawą „Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej” (art. 2-3), w której ostatecznie jako zakazane pozostawiono jedynie 

klonowanie do celów reprodukcyjnych. Stanowiło to jednak pokłosie orzeczenia z 18 

października 2011 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-

34/10 pomiędzy Olivierem Brüstle a Greenpeace e.V., w którym doprecyzowano prawną 

definicję ludzkiego embrionu a także, opierając się na szacunku należnym ludzkiej 

godności, wyłączono z możliwości opatentowania wszelkie procedury, które mogłyby 

pociągać za sobą zniszczenie ludzkiego embrionu np. te, w ramach których używane są 

komórki macierzyste pochodzące z embrionu894. Oznacza to, że w pozostałych 

przypadkach to prawo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej określa, czy 

 
889Tamże.  
890COMECE, Discussion on the use of human stem cells and therapeutic cloning, 

Bruxelles 2000, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/KouuJKJOmmoJqx4KJK/20000825PUBIOCELL_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

891COMECE, Audition publique de La Commission Temporaire de Genetique Humaine,  
Bruxelles 2001, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/qqouJKJOmMkJqx4KJK/20010601PUBIO_FR.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

892COMECE, Contribution of the Secretariat of the Commission of the Bishop’s 
Conferences of the European Community concerning the Communication from the Commission 
Towards a Strategic Vision of Life Sciences and Biotechnology: Consultation Document, 
Bruxelles 2001, s. 1-5, 
http://www.comece.eu/dl/ooLNJKJOmlLJqx4KJK/20011123PUBIO_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

893COMECE, The ethical limits of research - embryo research and cloning - geriatric 
care, Strasbourg 2003, 1-4,  
http://www.comece.eu/dl/LKrNJKJOmkkJqx4KJK/20030903PUBIO_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

894Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 18 października 2011 r. w sprawie C-34/10: 
Oliver Brüstle vs. Greenpeace eV., s. I-9849 -I-9877, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0034&from=EN (dostęp: 24.08.2021) 
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klonowanie terapeutyczne jest dozwolone, czy też nie, a kwestię 

klonowania terapeutycznego państwa unijne traktują bardzo różnie.  

1.1.2. Eutanazja 

W dniu 19 marca 1998 roku eksperci z COMECE wypowiedzieli się na temat 

równie kontrowersyjnej z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej co klonowanie, 

eutanazji895. W pierwszej kolejności Grupa robocza pochyliła się nad opracowaniem 

własnej definicji „eutanazji”, w myśl, której „eutanazję” definiuje się jako każde 

zachowanie, którego celem jest spowodowanie śmierci osoby, motywem zaś jest 

zakończenie obecnego lub przewidywalnego cierpienia, podejmowane zarówno na 

żądanie danej osoby jak i w przypadku braku takiej prośby. W związku z tym, 

kontynuują eksperci, zasadne jest rozróżnienie między eutanazją czynną i bierną, w 

zależności od tego, czy cel (spowodowanie śmierci) jest osiągany przez działanie czy 

przez zaniechanie896. W ocenie przedstawicieli Grupy roboczej termin „eutanazja bierna” 

jest często niewłaściwie używany, zwłaszcza gdy śmierć następuje po braku zapewnienia 

lub przerwaniu leczenia lub zastosowaniu środków przeciwbólowych. W dzisiejszych 

czasach, kontynuują, lekarze mają do dyspozycji tak szeroki wachlarz terapii, że 

roztropność i szacunek dla pacjenta wymagają od lekarza pytania, czy takie środki są 

właściwe. Ponadto stało się możliwe złagodzenie większości form bólu bez nadmiernego 

narażania życia pacjentów. W rezultacie niewłaściwe leczenie nigdy nie powinno być 

określane jako bierna eutanazja. Jednocześnie eksperci pod pojęciem „niewłaściwe 

leczenie” rozumieją wszelkie środki, które nie zapewniają żadnych korzyści 

terapeutycznych. Jako przykład podają, że nie ma powodu, aby wstrzymywać leczenie 

chemioterapią przeciwko rakowi stosując bierną eutanazję, w sytuacji, kiedy w ocenie 

lekarza, leczenie stało się w dużej mierze nieskuteczne i dalsze jego stosowanie stanowi 

dla pacjenta bardziej źródło cierpienia niż ulgi. Byłoby jednak czymś zupełnie innym, 

gdyby leczenie powstrzymujące było stosowane jako środek celowego spowodowania 

śmierci lub gdyby środki przeciwbólowe były stosowane do celowego przyspieszania 

śmierci897. Po trzecie, przedstawiciele Grupy roboczej zwracają uwagę, że w większości 

krajów Unii Europejskiej istnieją stowarzyszenia (organizacje) nawołujące do legalizacji 

lub przynajmniej społecznego przyzwolenia dla eutanazji. Jako argumenty wykorzystują 

 
895COMECE, Euthanasia, Bruxelles 1998, s. 1-2, 

http://www.comece.eu/dl/OppsJKJOmNkJqx4KJK/19980319PUBIOEUTHA.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

896Tamże.  
897Tamże.  
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autonomię osoby (implikującą prawo do dysponowania własnym życiem) 

oraz chęć kontrolowania cierpienia. Przytoczone argumenty, w ocenie ekspertów, są 

obarczone wadami: bez wchodzenia w zasadę autonomii w ogóle, należy podkreślić, że 

w tych przypadkach autonomia, o której mowa, dotyczy innej osoby. Rzeczywiście, 

wniosek o eutanazję kierowany jest do osoby trzeciej, w większości przypadków do 

przedstawicieli zawodów medycznych. Wiąże się to z bezprawnym przekazaniem 

lekarzom autonomii, która jest im zasadniczo obca. Co więcej, taka prośba 

fundamentalnie zmienia ich misję: medycy nie tylko musieliby walczyć o ratowanie 

życia, ale także musieliby spowodować śmierć. Relacja między lekarzem a pacjentem 

zostałaby głęboko naruszona898. Po wtóre, prośbę o eutanazję składa się zazwyczaj w 

sytuacjach wielkiego niepokoju, kiedy to dana osoba jest również podatna na wpływy 

otoczenia co sprawia, że często pacjent widzi siebie takim, jakim go widzą inni. Prośba o 

śmierć może zatem wynikać z przekonania pacjenta, że stał się ciężarem dla innych (w 

szczególności dla swoich bliskich). Taka prośba nabiera wówczas niejednoznacznej 

natury, którą łatwo można źle zrozumieć. Co ważne, po uwolnieniu się od bólu i 

dyskomfortu oraz pod dobrą opieką wiele osób nie powtarza swojej poprzedniej prośby o 

eutanazję. Wydaje się to wskazywać, że choć pacjenci nie chcieli już dłużej żyć we 

wcześniejszych warunkach, to tak naprawdę nie chcieli umierać899. Należy też, w ocenie 

Grupy roboczej z całą mocą podkreślić, że wspomniana teoria „prawa do godnej śmierci” 

i prawnej tolerancji eutanazji przyznaje lekarzom nadmierne uprawnienia. W 

ostatecznym rozrachunku to lekarz decydowałby o losie tego, kto powinien żyć a kto 

powinien umrzeć. Nawet tam, gdzie wydaje się, że zaufanie do odpowiedzialności 

zawodu lekarza jest zasłużone, nie należy przeoczyć faktu, że nadużycia pozostają 

możliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdzie terapia staje się coraz droższa w kontekście 

ograniczeń wydatków na zdrowie900. W opinii ekspertów COMECE, żadna istota ludzka 

nie ma prawa osądzać, że życie drugiego człowieka nie ma już wartości. I nawet 

legalizacja śmierci w wyjątkowych przypadkach i jakakolwiek tolerancja społeczna w tej 

dziedzinie wskazywałaby, że w oczach społeczeństwa pewne życia nie są już nic warte. 

Taka legalizacja wywarłaby niedopuszczalną presję na osoby bezbronne, które same 

wątpią w sens życia. Negowanie sensu życia jest bowiem negowaniem samego 

fundamentu, na którym opiera się uznanie godności osoby, bez względu na jej sytuację 

 
898Tamże.  
899Tamże.  
900Tamże,  s. 2. 



 197

lub zmiany wpływające na ich stan psychiczny901. Konkludując w opinii 

Grupy bezwarunkowe uznanie godności każdego człowieka jest podstawą praw 

człowieka i w pełni humanitarnego społeczeństwa902. 

Temat eutanazji pośrednio powrócił w 2009 roku w związku z rozważaniami 

Grupy roboczej COMECE nad zagadnieniem „trwałego stanu wegetatywnego”. W dniu 

26 października 2009 roku Grupa robocza ds. bioetyki wypowiedziała się w tej sprawie 

zauważając, iż Komisja UE stwierdziła, że „stan braku reakcji” powoduje niezwykle 

niepokojącą sytuację ludzką dla rodziny pacjenta, jego bliskich przyjaciół i opiekunów. 

W podsumowaniu Komisja zauważyła, że taka sytuacja skłania do pytań o sens 

sprawowania opieki nad tymi osobami, które już nie mówią i nie reagują na żadne 

bodźce oraz o sens ich istnienia. Zdaniem przedstawicieli Grupy roboczej COMECE 

przedstawiona sytuacja wywołuje niepokój, gdyż okazuje się, że niektórzy wierzą, że w 

takich warunkach śmierć jest lepsza od życia. Każda debata publiczna jak i konkretne 

przypadki przedstawiane w mediach rodzą emocje jednak, w ocenie ekspertów z zakresu 

bioetyki mimo, iż pacjent jest w stanie wegetatywnym to należy pamiętać, iż nadal mamy 

do czynienia z istotą ludzką – całkowicie bezbronną i zależną od swoich opiekunów. I 

dopóki pozostaje rozsądna nadzieja, że pacjent odzyska zdolność komunikowania się z 

otaczającymi go ludźmi to, kontynuują eksperci, taki pacjent ma prawo do tego, aby 

zapewnić mu wszelką niezbędną opiekę, a także leczenie odpowiednie do jego sytuacji, 

w tym, także i „zaawansowane technologicznie zabiegi ratunkowe”. Konkludując, 

członkowie grupy refleksyjnej stwierdzają, że tylko z bardzo poważnych powodów, 

takich jak utrata przez pacjenta wszelkiej zdolności do przyswajania pożywienia lub 

niemożność zapewnienia takiej opieki na obszarach szczególnie ubogich, można 

dopuścić rezygnację ze sztucznego podtrzymywania życia903.  

Ponownie zagadnieniem eutanazji COMECE zajęło się w 2016 roku 

wypowiadając się na temat opieki paliatywnej. W dniu 22 lutego 2016 roku904 Grupa 

robocza wydała opinię, w której stwierdzono, że zgodnie z definicją podaną przez WHO 

i w pełni uznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, „opieka 

paliatywna zapewnia ulgę w bólu i innych niepokojących objawach, potwierdza życie i 

traktuje umieranie jako normalny proces, nie ma na celu ani przyspieszania, ani 

 
901Tamże,  s. 2. 
902Tamże,  s. 2. 
903COMECE, Science and Ethics…, s. 48. 
904COMECE, Opinion of the Working Group on ethics in research and medicine on 

palliative care in the European Union, Bruxelles 2016, s. 1-27, 
http://www.comece.eu/dl/uuomJKJKooNMJqx4KJK/PalliativeCARE_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 
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opóźniania śmierci”. Jak stwierdzają eksperci COMECE, ani „agresywne 

leczenie medyczne”, ani tym bardziej eutanazja (to znaczy wszelkie zachowania mające 

na celu sprowokowanie śmierci w celu uniknięcia cierpienia) nie stanowią elementów 

opieki paliatywnej. Z tego też względu niezbędne jest unikanie wszelkich niejasności w 

tym temacie. Świadome sprowadzenie śmierci pacjenta, nawet jeśli o to poprosi, nie 

stanowi opieki nad nim. W tym samym duchu członkowie Grupy refleksyjnej COMECE 

ostrzegają przed posługiwaniem się w ustawodawstwie unijnym wyrażeniami takimi jak 

„ciągła opieka paliatywna” lub „zintegrowana opieka paliatywna” używanymi 

szczególnie w krajach, w których eutanazja została zdepenalizowana, w celu określenia 

opieki, która nie wyklucza uciekania się do tej praktyki w ostateczności - na prośbę 

pacjenta. Wyrażenia te, jak konstatują eksperci, nie są neutralne a ich stosowanie ma na 

celu zamaskowanie czynu zabronionego przez wszystkie ustawodawstwa państw 

członkowskich, jakim jest umyślne spowodowanie śmierci innej osoby. Stosując tego 

typu terminologię, zdaniem członków Grupy roboczej pomaga się zdepenalizować 

eutanazję, sprawiając, że jest ona uważana za kolejny u schyłku życia zabieg zwłaszcza 

w kontekście „prawa do unikania niepotrzebnego cierpienia”905. 

1.1.3. Badania na zarodkach ludzkich in vitro 

W tym samym roku co eutanazją Grupa zajęła się tematyką badań na zarodkach 

ludzkich in vitro. Swoje zdanie na ten temat eksperci COMECE wyrazili w dokumencie 

z dnia 22 września 1998 roku906, w którym stwierdzono, że już od chwili zapłodnienia 

nie mamy do czynienia z czyjąś własnością (ojca lub matki) ale z nowym życiem, 

któremu należy się szacunek wywodzący się z przyrodzonej godności ludzkiej. I choć 

Kościół nie nawołuje do zaprzestania badań to podkreśla konieczność traktowania 

każdego embrionu z szacunkiem a nie w sposób przedmiotowy. Z tego względu za 

niedopuszczalne uznaje się tworzenie w sposób sztuczny zarodków, prowadzenie na nich 

badań a następnie ich utylizację907. 

W dniu 25 sierpnia 2000 roku Grupa robocza wydała oświadczenie na temat 

wykorzystania komórek macierzystych oraz klonowania w celach leczniczych908. W 

 
905Tamże, s. 24.  
906COMECE, Biomedical research on human embryos in vitro, Bruxelles 1998, s. 1-2, 

http://www.comece.eu/dl/krLsJKJOmNoJqx4KJK/19980922PUBIOEMBRYO_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

907Tamże.  
908COMECE, Discussion on the use of human stem cells and therapeutic cloning, 

Bruxelles 2000, s. 1-2, 
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pierwszej kolejności eksperci zaznaczyli, że sama koncepcja 

komórki macierzystej nie ma znaczenia w dyskusji etycznej. Pojawiające się dylematy 

etyczne różnią się w zależności od etapu życia, na którym pobierane są komórki, od 

okoliczności ich usunięcia oraz celu ich wykorzystania. Członkowie Grupy podkreślają, 

że embrionalne komórki macierzyste są uważane za pluripotencjalne, czyli mogą stać się 

bardzo różnymi typami komórek (komórki serca, krwinki, komórki nerwowe itp.); dzięki 

temu mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń i dlatego cieszą się takim 

zainteresowaniem909. Zdaniem ekspertów Grupy powoływanie się jedynie na dobro 

ludzkości to za mało, aby uzasadnić sprowadzenie embrionu ludzkiego do statusu 

czystego instrumentu910. 

W kolejnych latach COMECE nie zmieniło swojego stanowiska w omawianej 

sprawie. Dnia 27 listopada 2008 roku Sekretarz Generalny COMECE z zadowoleniem 

przyjął decyzję ogłoszoną w tym samym dniu przez Rozszerzoną Komisję Odwoławczą 

Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w myśl, której uzyskanie patentu na 

embrionalne komórki macierzyste jest sprzeczne z europejskim prawem patentowym. 

Stanowisko EPO stanowiło pokłosie postępowania odwoławczego w sprawie zgłoszenia 

patentowego na komórki macierzyste przez firmę „WARF/Thomson”. Wniosek dotyczył 

metody uzyskiwania kultur embrionalnych komórek macierzystych od naczelnych, w 

tym od ludzi. Omawiana sprawa wzbudziła zainteresowanie różnych środowisk, w tym 

związanych z kościołem katolickim czemu dano wyraz w październiku 2006 roku, kiedy 

to Sekretarz Generalny COMECE oraz Przewodniczący COMECE wysłali wspólny list 

do Komisji Odwoławczej. We wspomnianym dokumencie, przedstawiciele COMECE 

zauważyli, że w świetle ogromnego znaczenia patentów związanych z badaniami i 

zastosowaniami przemysłowymi na EPO spoczywa odpowiedzialność wobec 

społeczeństwa w zakresie wniosków dotyczących nienaruszalności życia ludzkiego i jego 

przyrodzonej godności. Po drugie, podkreślono, że nawet jeśli formalnie prawo 

patentowe ma jedynie uprawniać do uniemożliwienia innym osobom korzystania z 

danego wynalazku (lub sprzedaży licencji umożliwiających korzystanie z niego), to 

jednak patenty implikują pewne wsparcie dla opatentowanego wynalazku. Co więcej, 

kontynuowali, w przypadku zgłoszeń patentowych dotyczących życia ludzkiego 

udzielenie patentu jest ich zdaniem całkowicie związane z wymiarem etycznym. W 

 

http://www.comece.eu/dl/KouuJKJOmmoJqx4KJK/20000825PUBIOCELL_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

909Tamże.  
910Tamże.  



 200

konkluzji powołali się na zapisy „Konwencji o patencie europejskim”, 

w myśl, której wszelkie wynalazki biotechnologiczne, które dotyczą wykorzystania 

embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych, są wyłączone z patentu. 

Mając na uwadze oświadczenie przedstawicieli COMECE Rozszerzona Komisja 

Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego zauważyła, że w spornej sprawie 

wniesiono między innymi o przyznanie prawa do opatentowania kultur ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych; następnie, w 2003 roku, wnioskodawca 

wykluczył ze zgłoszenia patentowego metodę pozyskiwania embrionalnych komórek 

macierzystych z ludzkich embrionów w stadium blastocysty; stanowi to zasadniczy 

pierwszy krok w hodowli komórek macierzystych. Jednak zdaniem EPO istnieje 

nierozerwalny związek między wykorzystaniem ludzkich embrionów a hodowlą ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych, a także ich wykorzystaniem do celów 

przemysłowych i handlowych; z tego powodu nie jest możliwe oddzielenie tych dwóch 

faz od siebie, gdy są one rozpatrywane z punktu widzenia prawa patentowego911. 

Kontynuując ten wątek, w 2010 roku COMECE uważnie śledziło procedowanie 

Rady Ministrów Unii Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie ochrony zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych. Mając na uwadze swoje dotychczasowe 

dokumenty, w oświadczeniu z 7 czerwca 2010 roku zajęto zdecydowane stanowisko w 

omawianej kwestii stwierdzając, że testy z wykorzystaniem ludzkich embrionalnych 

komórek macierzystych nie mogą być traktowane jako alternatywa dla testów na 

zwierzętach. Wyjaśniając swoje stanowisko stwierdzono, że choć kwestia ochrony 

zwierząt jest istotna dla wielu chrześcijan to nie można zapominać o fundamentalnej 

różnicy między zwierzętami a godnością człowieka. Tym samym nie można 

sankcjonować niszczenia i instrumentalizacji ludzkich embrionów w celu 

zminimalizowania testów na zwierzętach912. Zdaniem przedstawicieli COMECE, należy 

promować ochronę zwierząt, ale nie kosztem ludzkiego życia. Kontynuując kampanię w 

tym zakresie, COMECE praktycznie na kilka dni przed głosowaniem na posiedzeniu 

plenarnym Parlamentu Europejskiego nad projektem dyrektywy w sprawie ochrony 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (COD/2008/0211), w oświadczeniu z 

31 sierpnia 2010 roku wezwało posłów Parlamentu Europejskiego do wyraźnego 

 
911COMECE, No patent for human embryonic stem cells: A sensible decision and a good 

signal,  http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7650.html (dostęp: 
10.06.2021) 

912COMECE, Animal protection: Tests using human embryonic stem cells must not be 
considered as an alternative to animal testing, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2010/article/7703.html (dostęp: 10.06.2021) 
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wyłączenia z obowiązkowych alternatywnych metod badań w 

kontekście niniejszej dyrektywy tych metod, które obejmują wykorzystanie ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych (hESC). W szczególności wymieniono m.in. 

ReProtect (mający na celu opracowanie testów toksyczności reprodukcyjnej przy użyciu 

hESC poddanych działaniu substancji chemicznych podczas różnicowania neuronów i 

serca)913; projekt Vitrocellomics (mający na celu opracowanie przedklinicznych 

predykcyjnych testów leków za pomocą modeli ludzkiej wątroby in vitro pochodzących z 

hESC)914; projekt In vitro heart (ma na celu opracowanie modelu in vitro pochodzącego 

z hESC, który wiarygodnie odzwierciedla ludzkie kardomiocyty do testowania leków)915; 

projekt ESNATS (mający na celu opracowanie nowej platformy testów toksyczności, 

opartej w szczególności na hESC, w celu usprawnienia procesu opracowywania leków i 

oceny toksyczności leków w badaniach klinicznych)916; projekt carcinogenomics 

(mający na celu opracowanie testu do oceny właściwości genotoksycznych i 

rakotwórczych związków chemicznych in vitro z wykorzystaniem komórek 

hepatocytopodobnych pochodzących z hESC)917. Jak zauważyli przedstawiciele 

COMECE, technologie te były wspierane finansowo przez Unię w ramach 6. i 7. 

Ramowego Programu Badawczego, co stoi w sprzeczności z pojęciem godności 

ludzkiej918.  

Z powyższych względów COMECE przychylnie odniosło się do wyroku z dnia 

18 października 2011 roku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Oliver 

Brüstle przeciwko Greenpeace919. W przedmiotowym orzeczeniu prejudycjalnym 

Trybunał orzekł, że destrukcyjne badania na ludzkim embrionie nie mogą być 

opatentowane. W toku postępowania ETS musiał podać jasną interpretację prawną 

 
913Informacja o projekcie: E. M. Nogueiro, Alternative testing strategies. Progress Report 

2009, Luxembourg 2009, s. 26-60, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a0963301-
57c4-4730-95e0-e189d26bbc09.0001.02/DOC_1&format=PDF (dostęp: 13.05.2022) 

914Informacja o projekcie: E. M. Nogueiro, Alternative testing strategies…, s. 61-71; dane 
na temat wyników projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/18940/reporting/it (dostęp: 
13.05.2022) 

915Informacja o projekcie: E. M. Nogueiro, Alternative testing strategies…, s. 94-102. 
916Informacja o projekcie: E. M. Nogueiro, Alternative testing strategies…, s. 120-128; 

dane na temat wyników projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/201619/reporting (dostęp: 
13.05.2022) 

917Informacja o projekcie: E. M. Nogueiro, Alternative testing strategies…, s. 174-186; 
informacja o projekcie: https://cordis.europa.eu/project/id/37712 (dostęp: 13.05.2022). 

918COMECE, Animal protection…, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2010/article/7703.html (dostęp: 10.06.2021) 

919Wyrok Trybunału…, s. I-9849 -I-9877. 
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pojęcia „embrion ludzki”, gdyż nie zostało ono zdefiniowane w 

dyrektywie 98/44/WE920. W rezultacie Trybunał uznał, że zapłodnienie wyznacza 

początek biologicznego istnienia człowieka, który przechodzi proces rozwoju. Dlatego 

embrion ludzki, na każdym etapie rozwoju, musi być traktowany jako człowiek z 

potencjałem, a nie tylko „człowiek potencjalny”. Tym samym usunięcie komórki 

macierzystej z ludzkiego zarodka w stadium blastocysty, pociągające za sobą zniszczenie 

tego zarodka powoduje, że ta czynność również nie może być opatentowana. W ocenie 

COMECE przedmiotowy wyrok ma przełomowe znaczenie w stosowaniu innych, 

alternatywnych w stosunku do badań nad ludzkimi zarodkowymi komórkami 

macierzystymi metod, jak np. wykorzystanie dorosłych komórek macierzystych, czy 

komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej921.  

Grupa refleksyjna ds. bioetyki COMECE ponownie wypowiedziała się na temat 

wykorzystania ludzkich zarodkowych komórek macierzystych w 2013 roku. W opinii z 

września na temat wyrobów medycznych powstałych z wykorzystaniem embrionów 

ludzkich, analizując dotychczasowe ustawodawstwo europejskie członkowie grupy 

zaproponowali poprawki, które miały zostać poddane pod głosowanie w Komisji 

Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Parlamentu Europejskiego w dniu 18 września 2013 roku922. Jak zauważają członkowie 

Grupy na rynku europejskim dostępnych jest około pół miliona wyrobów medycznych 

(MD), od okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych po aparaty rentgenowskie, 

rozruszniki serca i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (IVDMD)923. W ocenie 

ekspertów COMECE nasuwa się pytanie czy są one w pełni bezpieczne oraz czy 

społeczeństwo jest świadome konsekwencji etycznych, jakie ich stosowanie może mieć 

dla osób fizycznych. Dlatego Grupa ds. bioetyki COMECE po wnikliwej analizie 

propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską 26 września 2013 

roku, wskazała na pewne niedociągnięcia. Po pierwsze uznano, że IVDMD powinny być 

uznane za nierozerwalnie związane z poradnictwem genetycznym prowadzonym przez 

lekarza medycyny, umożliwiającym wyrażenie świadomej zgody. Po drugie, ryzyko 

 
920European Parliament, Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the 

Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions,  https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:EN:HTML (dostęp: 
10.06.2021) 

921COMECE, Human embryos cannot be patented, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7745.html (dostęp: 10.06.2021) 

922COMECE, COMECE’s Opinion on Medical Devices: Not safe enough, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7805.html (dostęp: 
11.06.2021). 

923Tamże.  
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związane z testami na choroby poligeniczne może uzasadniać 

odmowę ich certyfikacji i ograniczenie ich reklamy do środowisk medycznych. Po 

trzecie, państwa członkowskie powinny być w pełni uznane za uprawnione do 

ograniczania, w niektórych przypadkach wprowadzania wyrobów do obrotu. Po czwarte, 

należy wziąć pod uwagę psychologiczny i społeczny wymiar bezpieczeństwa stosowania 

tych produktów. Po piąte, testy predykcyjne w kierunku chorób genetycznych nie 

powinny być przeprowadzane w celu selekcji ludzi ani na osobach niepełnoletnich lub 

osobach dorosłych niezdolnych do czynności prawnych. Po szóste, należy jednoznacznie 

uznać możliwość stosowania prawa krajowego w kwestiach etycznych oraz znaczenie 

Konwencji z Oviedo a także należy w pełni przestrzegać zasady pomocniczości w 

odniesieniu do ochrony embrionu ludzkiego. Ponadto niezbędne są dodatkowe wymogi 

dotyczące certyfikacji niektórych wyrobów, takich jak produkty wykorzystujące ludzkie 

zarodkowe komórki macierzyste924. 

1.1.4. Kwestie etyczne w programach badawczych 

finansowanych ze środków UE 

Z analizy treści strony internetowej omawianej organizacji wynika, że od 1996 

roku do 2007 roku Grupa ds. bioetyki przy Sekretariacie COMECE opracowała 

szesnaście dokumentów dotyczących szerokiego zakresu zagadnień bioetycznych. 

Należały do nich m.in. opinie na temat etycznych aspektów dawstwa narządów, 

zagadnień antropologicznych i etycznych związanych z tworzeniem organizmów 

mieszanych człowiek-zwierzę, etycznych aspektów nanomedycyny oraz wykorzystania 

komórek macierzystych. Eksperci COMECE pochyli się również nad zagadnieniem 

eutanazji, testami genetycznymi, badaniami biomedycznymi w krajach rozwijających się, 

klonowaniem, embrionalnymi komórkami macierzystymi i badaniami zarodków925.  

Przykładowo w dniu 4 marca 1999 roku Grupa zajęła się zagadnieniem 

ksenotransplatacji926, która polega na wykorzystaniu elementów ciała niektórych 

zwierząt w celu zastąpienia uszkodzonych ludzkich narządów, tkanek i komórek. 

Członkowie Grupy ds. bioetyki zauważyli, że istnieje niezwykła tendencja do 

przesuwania coraz dalej granic życia. I chociaż Magisterium Kościoła uzasadniło 

 
924Tamże.  
925COMECE, Research in the light of human dignity, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2005/article/7578.html (dostęp: 24.04.2021) 
926COMECE, Xenotransplantation, Bruxelles 1999, s. 1-3, 

http://www.comece.eu/dl/mLKMJKJOmmNJqx4KJK/19990304PUBIOXENO_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 
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przeszczepy allogeniczne w imię miłości i solidarności ludzkości, 

jednak nie wypowiedział się na temat ksenotransplantacji. Eksperci nie doszli do 

żadnych ostatecznych wniosków jednak zauważyli, że oprócz dylematów natury czysto 

medycznej (np. ewentualna transmisja chorób odzwierzęcych na ludzi) pojawiają się 

pytania o to jak ludzie z przeszczepionymi narządami pochodzenia zwierzęcego zaczną 

postrzegać samych siebie. Innymi słowy wykorzystywanie zwierząt nie tylko jako 

pożywienia, ale także jako integralnej części ludzkiego ciała, sprawia, że pojawiają się 

pytania natury antropologicznej927. Natomiast w 2001 roku Grupa robocza COMECE 

wypowiedziała się na temat badań prenatalnych stwierdzając, że stosowanie diagnozy 

może stwarzać niebezpieczeństwo nadużyć w postaci eugeniki i/lub genetycznego 

sortowania. W konkluzji stwierdzono, że spraw etycznych nie można stawiać na równi z 

kwestiami religijnymi i kulturowymi, ponieważ aspekt etyczny dotyczy wymagań 

wartości moralnych928. Natomiast w 2002 roku Grupa ekspertów COMECE 

wypowiedziała się na temat prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi 

zastrzegając, że muszą one odbywać się z poszanowaniem godności osoby ludzkiej a 

udział w nich musi odbywać się na zasadzie pełnej dobrowolności929. Wątek ten na 

szerszą skalę podjęto ponownie w 2013 roku, kiedy w dniu 17 maja 2013 roku Komisja 

COMECE opublikowała opinię w sprawie etycznych ram prowadzenia badań 

klinicznych z udziałem ludzi. Stanowiła ona odpowiedź na propozycję rozporządzenia 

Komisji Europejskiej w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych 

u ludzi, którego projekt miał zostać poddany pod głosowanie w dniu 29 maja 2013 roku. 

Grupa refleksyjna ds. bioetyki COMECE monitorowała tę kwestię od momentu 

rozpoczęcia konsultacji publicznych przez Komisję Europejską. Eksperci COMECE 

postulowali, aby w omawianym rozporządzeniu uwzględnić niektóre zasady, w tym m.in. 

docenienie wartości dobrowolnego udziału w projektach badawczych dla dobra 

społeczności z jednoczesnym zastrzeżeniem, że przyznanie zachęt finansowych każdej 

osobie, która zgadza się na udział w niektórych badaniach medycznych stwarza dylemat 

 
927Tamże, s. 2-3. 
928COMECE, Contribution of the Secretariat of the Commission of the Bishop’s 

Conferences of the European Community concerning the Communication from the Commission 
Towards a Strategic Vision of Life Sciences and Biotechnology: Consultation Document, 
Bruxelles 2001, s. 1-5, 
http://www.comece.eu/dl/ooLNJKJOmlLJqx4KJK/20011123PUBIO_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

929COMECE, La recherche biomédicale dans les pays en voie de développement, 
Bruxelles 2002, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/ktkKJKJOmkOJqx4KJK/20021213PUBIO_FR.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 
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etyczny. Ponadto, zdaniem ekspertów COMECE, istotne jest, aby w 

przypadku badań prowadzonych na ludziach ochroną przed wykorzystaniem objęto 

grupy osób szczególnie wrażliwych (np. osoby bezdomne), które z racji na swój status 

socjo-ekonomiczny mogą stać się łatwym obiektem eksperymentów. Po trzecie, 

wszystkim uczestnikom testów powinno zostać zapewnione bezpieczeństwo. Po czwarte, 

próbne produkty lecznicze nie mogą być wydawane osobom, które z różnych względów 

nie są w stanie w sposób świadomy i dobrowolny wyrazić zgody. Po piąte, jeśli chodzi o 

badania kliniczne w sytuacjach nagłych, to jedynym dopuszczalnym badaniem są 

konkretne badania na osobach znajdujących się w takiej sytuacji, że można mieć dobre 

podstawy do przewidywania bezpośredniej korzyści ze względu na ich stan i które niosą 

z sobą minimalne ryzyko i tylko minimalnie narzucają obciążenie. Ważne jest również 

podanie wystarczająco precyzyjnej definicji pojęć „minimalne ryzyko” i „minimalne 

obciążenie”930. 

Wracając do przerwanego wątku, z analiz dokumentów COMECE wynika, że w 

powyższych kwestiach przedstawiciele omawianej organizacji stanowczo sprzeciwiają 

się, aby UE finansowała projekty badawcze, które mają na celu „klonowanie 

reprodukcyjne”, modyfikacje dziedzictwa genetycznego istot ludzkich i które mogłyby 

uczynić takie zmiany dziedzicznymi oraz projekty dotyczące tworzenia embrionów 

ludzkich wyłącznie do celów badawczych, w tym za pomocą transferu jądra komórki 

somatycznej. Ponadto, zdaniem ekspertów COMECE, Unia Europejska jako instytucja 

powinna powstrzymać się od finansowania również i innych projektów naukowych 

dotyczących wykorzystania w celach badawczych ludzkich embrionów i ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych ze względu na fundamentalne zastrzeżenia 

etyczne931. Wyjaśniając powyższe stanowisko stwierdzono w oświadczeniu z 30 maja 

2006 roku, iż traktowanie embrionu ludzkiego jako przedmiotu badań nie jest zgodne z 

godnością człowieka. Unia zamiast finansować wątpliwe moralnie działania powinna 

skoncentrować swoje wspólne wysiłki badawcze na wielu innych obiecujących 

obszarach badań. Podejmując taką decyzję, przedstawiciele Unii Europejskiej 

pokazaliby, że szanują podstawowe wartości i przesłanki, na jakich zbudowane są 

społeczeństwa niektórych państw członkowskich, w których zakazano lub ograniczono 

 
930COMECE, Clinical trials on medicinal products for human use in the EU: A sound 

ethical framework is essential, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7793.html (dostęp: 11.06.2021) 

931COMECE, EU-Research Funding and Ethics,  
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2005/article/10224.html (dostęp: 
24.04.2021) 



 206

badania ze względu na nadrzędną zasadę poszanowania godności i 

nienaruszalności życia ludzkiego932. Natomiast w październiku 2007 roku grupa refleksji 

bioetycznej wyraziła swoją opinię na temat „etycznych aspektów dawstwa narządów”. W 

niniejszym stanowisku podkreślono potrzebę uzyskanie niezbędnej zgody oraz 

konieczność wsparcia rodzin w obliczu pośmiertnego pobierania narządów. Ponadto 

zwrócono uwagę na fakt, że oddawanie narządów musi być zawsze dawstwem 

bezpłatnym i nigdy nie należy traktować ludzkich narządów jako towaru933.  

Mając na uwadze wnioski zawarte w poprzednim akapicie, Sekretariat COMECE 

obserwował prace m.in. nad 7. Ramowym Programem Badawczym na lata 2007-2013. 

Po zapoznaniu się z projektem omawianego dokumentu COMECE wyraziło stanowczy 

sprzeciw wobec postanowień decyzji Rady Ministrów Europejskiej z dnia 24 lipca 2006 

roku, na mocy której przyjęto, że choć z omawianej inicjatywy badawczej nie będzie 

finansowane niszczenie ludzkich embrionów, ale będą dotowane badania nad 

embrionalnymi komórkami macierzystymi powstałymi w wyniku takiego zniszczenia934. 

Ostatecznie po przyjęciu 7. Ramowego Programu Badawczego 18 grudnia 2006 roku 

oraz szczegółowych programów badawczych w dniu 20 grudnia 2006 roku, Sekretarz 

Generalny COMECE w dniu 22 grudnia 2006 roku wydał oficjalne oświadczenie. 

Wyraził w nim swoje rozczarowanie ostateczną treścią omawianego dokumentu ze 

względu na skupienie wspólnych wysiłków badawczych państw Unii na tych obszarach, 

które naruszają przekonanie o nienaruszalności życia ludzkiego dopuszczając 

instrumentalizację ludzkich embrionów. W swej argumentacji Sekretarz Generalny 

zauważył, iż w tym zakresie nie było jednomyślności wśród państw członkowskich 

bowiem takie państwa jak: Austria, Litwa, Malta, Polska i Słowacja zgłosiły swoje 

zastrzeżenia etyczne a samo głosowanie w Parlamencie Europejskim w tej kwestii 

etycznej ujawniło głęboki, niemal równomierny podział wśród parlamentarzystów935.  

Ponownie nad omawianym zagadnieniem COMECE pochyliło się w 2007 roku. 

W związku z unijnym projektem rozporządzenia dotyczącego terapii zaawansowanych w 

lutym 2007 roku COMECE wydało oświadczenie prasowe wyrażając opinię, iż żadne 

prawodawstwo unijne nie może wykluczyć z prowadzenia badań naukowych kwestii 

 
932COMECE, Statement of the Executive Committee of COMECE, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2006/article/7596.html (dostęp: 24.04.2021) 
933COMECE, Science and Ethics…, s. 60. 
934COMECE, Set Back for the Protection of Embryos: The European Union faces a 

Major Bioethical Challenge, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2006/article/7598.html (dostęp: 24.04.2021) 

935COMECE, Adoption of the 7th Research Framework Programme, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2006/article/7607.html (dostęp: 10.06.2021) 
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etycznych. Kontynuując swój wywód przedstawiciele omawianej organizacji 

zauważyli, że choć korzyści płynące z jednolitej europejskiej procedury zatwierdzania 

produktów leczniczych terapii zaawansowanej, takich jak inżynieria tkankowa (np. skóra 

lub chrząstka), terapia genowa i somatyczna terapia komórkowa, są oczywiste to 

rozporządzenie UE powinno zapewnić jednolitą ocenę naukową jakości, bezpieczeństwa 

i skuteczności produktu przeprowadzoną zgodnie z najwyższymi możliwymi 

standardami oraz ułatwić dostęp pacjentów do terapii zaawansowanych. Jednocześnie 

Sekretarz Generalny COMECE podkreślił, iż bez względu na korzyści omawiane 

rozporządzenie musi wprowadzić zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego części w 

celu osiągnięcia korzyści finansowych. W tym zakresie przedstawiciel omawianej 

instytucji powołał się na postanowienia zarówno Konwencji z Oviedo, jak i „Karty Praw 

Podstawowych” UE. Co więcej, kontynuuje swój wywód Sekretarz, rozporządzenie 

powinno również ustalić zakaz ingerencji w linie zarodkowe, które wprowadzają 

modyfikacje w genomie potomków. Ponadto, żadne przyszłe akty prawne nie otrzymają 

akceptacji COMECE, jeśli zezwalać będą na wykorzystanie hybryd i chimer ludzko-

zwierzęcych z komórek zarodkowych lub komórek totipotencjalnych ludzi i zwierząt, 

bowiem narusza to godność człowieka. Sekretarz zaproponował również, aby potencjalne 

przyszłe produkty lecznicze terapii zaawansowanej zawierające lub pochodzące z 

ludzkich komórek embrionalnych i płodowych były wyłączone z zakresu rozporządzenia.  

W tym miejscu warto zauważyć, że COMECE osiągnęło pewien sukces, gdyż 

poprawka dotycząca wyżej wymienionej kwestii została przyjęta przez Komisję Prawną, 

która zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzialna za kwestie 

etyczne związane z nowymi technologiami936. Niemniej jednak, ostatecznie w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego w sprawie produktów leczniczych terapii 

zaawansowanej przyjętym w dniu 25 kwietnia 2007 roku odrzucono wszystkie poprawki 

zajmujące się kwestiami etycznymi. Sytuacja ta szybko doczekała się komentarza ze 

strony COMECE, gdyż już w 26 kwietnia 2007 roku Sekretarz Generalny wyraził swoje 

rozczarowanie zaistniałą sytuacja dopowiadając, że dostrzega niebezpieczne zjawisko 

wśród niektórych parlamentarzystów, u których sam termin „etyka” wzbudza negatywne 

konotacje co uniemożliwia z nimi merytoryczną debatę937.   

 
936COMECE, EU Legislation on Advanced Therapies: Ethical issues may not be 

excluded, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2007/article/7612.html (dostęp: 
10.06.2021) 

937COMECE, Advanced Therapies at any cost? Press declaration on the plenary vote of 
the European Parliament on the Regulation on Advanced Therapy Medicinal Products 
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W kontekście powyższych rozważań w dniu 7 grudnia 2011 roku 

przedstawiciele COMECE krytycznie wypowiedzieli się na temat planowanego na lata 

2014-2020 programu UE na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. W 

pierwszej kolejności członkowie omawianej organizacji argumentowali, że badania nad 

ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi nie podlegają już opatentowaniu w 

UE i stwarzają dylematy etyczne na tyle poważne, że spotykają się ze sprzeciwem ze 

strony niektórych państw członkowskich i ich obywateli. Po drugie, w przypadku 

programu „Horyzont 2020”, kontynuują swój wywód przedstawiciele COMECE, 

zabrakło uwzględnienia dwóch najważniejszych zasad etycznych: ochrony godności 

ludzkiej (art. 1 Karty Praw Podstawowych) oraz stawiania interesów i dobra człowieka 

nad społeczeństwem lub nauką (art. 2 Konwencji z Oviedo)938. Ponadto, zdaniem 

ekspertów, nowe propozycje uwzględniają niektóre zobowiązania podjęte już przez 

Komisję w jej Oświadczeniu z dnia 30 grudnia 2006 roku939, ale wykluczają 

zobowiązanie zawarte w §12, w myśl którego Komisja Europejska „nie będzie 

przedstawiać Komitetowi Regulacyjnemu propozycji projektów obejmujących 

działalność badawczą niszczącą ludzkie embriony, w tym pozyskiwania komórek 

macierzystych”. Oznacza to zdaniem COMECE, że obecne propozycje prezentują ramy 

etyczne, które są w rzeczywistości słabsze niż te, które obowiązują w obecnym 

programie badawczym (2007-2013). Ponadto, w ocenie ekspertów COMECE, nowy 

program nie uwzględnia omawianego już orzeczenia Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie Greenpeace vs. Brüstle co podważa zasadę spójności 

wewnętrznego porządku prawnego Unii. Przedstawiciele COMECE zauważyli także, iż 

w świetle najnowszych wyników badań prace nad ludzkimi embrionalnymi komórkami 

macierzystymi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Natomiast w międzyczasie 

badania nad alternatywnymi źródłami komórek macierzystych – dorosłymi, krwią 

pępowinową lub indukowaną pluripotencjalną – oferują realne, skuteczne perspektywy 

zastosowań terapeutycznych lub rzeczywiście wykazały już szerokie wyniki kliniczne. 

Metody te, ponieważ cieszą się szeroką akceptacją – zarówno ze względów naukowych, 

 

(Mikolášik-report) on 25 April 2007, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2007/article/7615.html (dostęp: 10.06.2021) 

938COMECE, Horizon 2020: The EU should not fund research on human embryonic stem 
cells, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7817.html (dostęp: 
11.06.2021); COMECE, EU should update its research policy on stem cells, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7749.html (dostęp: 10.06.2021) 

939COMECE, Statement by the European Commision 31.12.2006, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/olouJKJNNlOJqx4KJK/EC_Statement_2006_EN.pdf (dostęp: 
10.06.2021) 
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jak i etycznych (nie budzą kontrowersji wśród państw 

członkowskich) powinny być traktowane priorytetowo w kontekście finansowania UE w 

nowym programie „Horyzont 2020” 940.  

1.1.5. Wykorzystanie nowych technologii w medycynie 

W 2009 roku Grupa ds. bioetyki COMECE zajęła stanowisko będące 

odpowiedzią na opinię Komisji ds. Bioetyki UE z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie 

etycznego wykorzystania nowych technologii. Stwierdzono w niej, że szybki postęp 

technologiczny pod hasłem NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, technologie 

informacyjne i nauki kognitywne) doprowadził do pojawienia się nowej kategorii 

możliwych zastosowań wspominanych technologii. Zauważono m.in., że obecnie używa 

się implantów ślimakowych, urządzeń elektronicznych do przywracania słuchu osobom z 

ciężkim ubytkiem słuchu poprzez bezpośrednią stymulację włókien nerwowych słuchu 

za pomocą elektrod. Udało się również połączyć ludzki mózg z komputerem i 

Internetem941. Jednakże, zdaniem COMECE, ów postęp niesie ze sobą ryzyko zatarcia 

różnicy pomiędzy między ludźmi a maszynami. Przykład stanowią osoby określające się 

jako „transhumaniści”, które zamierzają użyć wspomnianych technik, aby zmienić ludzi, 

nie tylko fizycznie, ale także ich myśli, wizję świata i wartości, a nawet stworzyć nowy 

gatunek ludzki. W takim kontekście, zdaniem ekspertów, ważne wydaje się 

zakwestionowanie koncepcji „człowieka”, „transludzkiego” i „postludzkiego”. Te nowe 

możliwości doskonalenia człowieka podsycają międzynarodową debatę, zwłaszcza w 

świecie anglojęzycznym942. Przedstawiciele COMECE zauważyli, że instytucje 

europejskie zajmowały się już wcześniej tym problemem. W tym kontekście przywołali 

fakt, iż Komisja ds. oceny opcji naukowych i technologicznych (STOA) Parlamentu 

Europejskiego utworzyła Grupę roboczą do przeglądu tej kwestii - Europejska Grupa ds. 

Etyki w Nauce i Nowych Technologiach przy Komisji Europejskiej, która już w 2005 

roku przedstawiła Opinię (nr 20) na temat „Etycznych aspektów implantów ICT943 w 

ludzkim ciele”944. Mając na uwadze dotychczasowe rezultaty pracy omawianej Grupy 

istotne jest, zdaniem COMECE, rozróżnienie między „leczeniem” rozumianym jako 

 
940COMECE, Horizon 2020…, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7817.html (dostęp: 
11.06.2021); COMECE, EU should update…, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7749.html (dostęp: 10.06.2021) 

941COMECE, Science and Ethics…, s. 50. 
942Tamże.  
943ICT oznacza technologie informacyjno-komunikacyjne. 
944COMECE, Science and Ethics…, s. 50. 
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przywrócenie homeostazy organizmowi zmienionemu przez 

chorobę lub zaburzenie fizyczne, a „poprawą” / „modyfikacją funkcji lub zdolności 

organizmu” poza ich normalny poziom. W ocenie członków Grupy roboczej COMECE, 

granica między nimi jest nieostra, zwłaszcza że kultura ma wpływ na postrzeganie 

zdrowia i choroby. W niektórych dziedzinach może to być całkiem jasne, ale w innych 

trudne do sprecyzowania945. Podsumowując, eksperci COMECE konkludują, że 

analizując kolejne projekty z zakresu bioetyki przedstawiane przez UE nasuwa się 

pytanie o mądrość i granice „ulepszania człowieka” – w tym kontekście kluczowa jest 

odpowiedź na pytanie, czy jest to forma rozwoju człowieka, czy tylko rozwój pewnych 

zdolności? Zdaniem członków Grupy COMECE należy odróżnić rozwój pewnych 

zdolności, takich jak pamięć, koncentracja czy nawet widzenie w podczerwieni, od tego, 

co można by nazwać rozwojem całego człowieka. Należy również podkreślić, że zdrowie 

ludzkie obejmuje nie tylko wymiar cielesny; nie jest to wyłącznie brak choroby 

somatycznej, ale i zgodnie ze znaną definicją WHO, wymiar psychologiczny, społeczny i 

duchowy. Co ważniejsze, w ocenie ekspertów COMECE sposób, w jaki postrzegamy 

koncepcję udoskonalania człowieka, z pewnością różni się w zależności od naszej 

koncepcji istoty ludzkiej946. 

W latach 2014-2015 specjalna grupa robocza powołana przez Komitety Naukowe 

UE pracująca na podstawie mandatu Komisji Europejskiej wydała trzy opinie947 na temat 

biologii syntetycznej, w których stwierdzono, że biologia syntetyczna rozumiana jako 

„zastosowanie nauki, technologii i inżynierii w celu ułatwienia i przyspieszenia 

projektowania, wytwarzania lub modyfikacji materiałów genetycznych w organizmach 

żywych” wchodzi obecnie w zakres definicji modyfikacji genetycznej określonej w 

dyrektywach europejskich 2001/18/WE i 2009/41/WE oraz prawdopodobnie pozostanie 

w jej zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości948. Ponadto w opinii trzeciej z 2015 

roku, w kwestii oceny ryzyka, stwierdzono, że istniejące metodologie ustalone dla GMO 

są odpowiednie i wydano zalecenia dotyczące badań mających na celu poszerzenie 

wiedzy do celów oceny ryzyka w odniesieniu do poszczególnych rozważanych przez nie 

zmian (części genetyczne, minimalne komórki, protokomórki, ksenobiologia, synteza 

 
945Tamże s. 53. 
946Tamże, s. 54. 
947European Union, SCHER-OPINIONS 2013-2016,  

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions (dostęp: 
8.10.2021) 

948T. Vermeire, Naukowcy badają możliwości i zagrożenia związane z biologią 
syntetyczną, https://ec.europa.eu/health/newsletter/144/focus_newsletter_pl.htm (dostęp: 
8.10.2021)  
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DNA i edycja genomu, nauka obywatelska) oraz zapewnienie 

proporcjonalnej regulacji wraz z postępem technologicznym949. 

Omawiany wątek podjęła również Grupa robocza COMECE, która zajęła się 

zagadnieniem biologii syntetycznej. W opublikowanej w dniu 19 stycznia 2016 roku 

opinii950 zauważono, że biologia syntetyczna polega na tworzeniu składników i 

systemów biologicznych, które nie występują w przyrodzie, oraz na ponownym 

opracowywaniu istniejących elementów biologicznych. Biologia syntetyczna, kontynuują 

eksperci COMECE, może wkrótce mieć wiele zastosowań przemysłowych w dziedzinie 

zdrowia, energii, materiałów, środowiska i rolnictwa. Ta nowa technologia budzi zatem 

wielkie oczekiwania, a niektórzy naukowcy uważają ją nawet za rewolucję przemysłową 

tego stulecia. Biologia syntetyczna doprowadzi do uzyskania ogromnych możliwości 

manipulowania żywymi organizmami, co rodzi głębokie pytania natury etycznej. W 

omawianym dokumencie COMECE wzywa do dokładnej oceny rzeczywistych korzyści, 

jak również konsekwencji korzystania z tej technologii951. Zdaniem członków Grupy 

COMECE biologia syntetyczna umożliwia „zabawę w Boga”, kreacje nowych żyć i 

organizmów – takich, które nawet nie występują w sposób naturalny w przyrodzie. 

Stanowi tym samym swoistą formę buntu wobec Boga i praw boskich ze względu na 

arbitralną manipulację życiem952. Z powyższych względów istotne jest określenie zasad 

etycznych, które narzuciłyby naukowcom pewne formy samoograniczenia. Ponadto 

istnieje potrzeba ustanowienia jakiejś formy odgórnego zarządzania zdolnego do 

zdefiniowania odpowiednich zasad i sprawowania pewnej rozsądnej i skutecznej 

kontroli. Podobnie niezbędna jest potrzeba informowania społeczeństwa, które ma pełne 

prawo do udziału w debatach i w podejmowaniu decyzji953.  

 

 

 

 
949F. Keiper, A. Atanassova, Regulation of Synthetic Biology: Developments Under the 

Convention on Biological Diversity and Its Protocols, Frontiers in Bioengineering and 
Biotechnology 8(2020), s. 1-20.  

950COMECE, Opinion of the Reflection Group on Bioethics on synthetic biology, 
Bruxelles 2016, s. 1-17, 
http://www.comece.eu/dl/KptMJKJOOMLJqx4KJK/20160119_SyntheticBIO_EN.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

951COMECE, Synthetic Biology: engineering life without risks?, 
http://www.comece.eu/www.comece.eu/-synthetic-biology-engineering-life-without-risks 
(dostęp: 11.06.2021) 

952COMECE, Opinion of the Reflection Group on Bioethics on synthetic biology…, s. 3-
8. 

953Tamże s. 16. 
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1.1.6. Kwestia terminu „zdrowie seksualne i reprodukcyjne”  

Po raz pierwszy wątek ten został podjęty we wspominanym już drugim tomie 

„Science and Ethics”. W opinii Grupy ds. refleksji bioetycznej z dnia 22 marca 2010 

roku podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia „zdrowie seksualne i reprodukcyjne”. W ocenie 

ekspertów COMECE, wspomniany termin z racji na swoją niejednoznaczność powoduje, 

iż obecnie jest nadużywany w celu promowania działań proaborcyjnych. Co więcej 

członkowie Grupy zauważają, że istnieją ruchy na poziomie międzynarodowym, które 

posługując się tym terminem głoszą, iż istnieje „prawo do aborcji”. Tym samym 

przedstawiciele COMECE postulują, aby powstrzymać się od używania terminów 

„zdrowie seksualne i reprodukcyjne” lub „opieka zdrowotna seksualna i reprodukcyjna” 

w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Po drugie, powinno nastąpić zastąpienie 

tych terminów, jeśli są one używane w projektach tekstów UE, przez wyrażenia „zdrowie 

matki i dziecka”, które nie są obarczone ideologiczną konotacją. Po trzecie, kontynuują 

eksperci, należy zastrzec, że termin „zdrowie matki i dziecka” wyklucza destrukcyjne 

interwencje, takie jak aborcja, które zagrażają opiece prenatalnej i poporodowej lub 

nawet przyszłości nienarodzonego dziecka954. 

W 2013 roku COMECE, ponownie zajęło stanowisko w sprawie „zdrowia i praw 

seksualnych i reprodukcyjnych” podtrzymując swoje zastrzeżenia zawarte w omówionej 

w poprzednim akapicie opinii z 22 marca 2011 roku. Tym razem w dniu 22 października 

2013 roku COMECE wydało oświadczenie w sprawie głosowania w Parlamencie 

Europejskim nad sprawozdaniem w sprawie zdrowia i praw seksualnych i 

reprodukcyjnych, które obejmuje aborcję. Przedstawiciele COMECE przypomnieli, 

powołując się na art. 168 ust. 7 „Traktatu o funkcjonowaniu UE”, który stanowi, że 

„działanie Unii szanuje odpowiedzialność państw członkowskich za określenie ich 

polityki zdrowotnej, jak również za organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki 

medycznej. Obowiązki państw członkowskich obejmują zarządzanie usługami 

zdrowotnymi i opieką medyczną oraz podział przeznaczonych na nie zasobów”, że UE 

nie ma kompetencji w tej sprawie955. Kontynuując ten wątek eksperci zauważyli, że w 

wielu krajach członkowskich UE aborcja jest zakazana ze względu na poszanowanie 

 
954COMECE, Science and Ethics…, s. 5-7. 
955COMECE, Do not be misled: abortion is not a EU competence, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7812.html (dostęp: 11.06.2021)  
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godności ludzkiej i przekonanie, że prawo do życia jest absolutne. W 

takiej sytuacji Unia Europejska powinna szanować decyzje państw członkowskich. 

Ponadto, zdaniem członków Grupy refleksyjnej COMECE, poddane pod głosowanie 

sprawozdanie może zdezorientować obywateli UE co do zakresu kompetencji Unii, a w 

obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego obywatele UE muszą 

mieć pewność, że UE będzie trzymać się swoich kompetencji prawnych956.  

Kwestia ta ponownie wzbudziła zainteresowanie COMECE w związku z 

wydarzeniami w Polsce w 2021 roku dotyczącymi zaostrzenia prawa aborcyjnego. Silny 

sprzeciw ze strony społeczeństwa polskiego, wyrażony w ramach cyklicznych strajków 

organizowanych przez ruch „Strajk Kobiet” wzbudził poruszenie społeczności 

międzynarodowej, która poparła działania wspomnianego ruchu. Również na forum UE 

podjęto ten wątek zlecając opracowanie odpowiedniego raportu. W rezultacie Sekretariat 

Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej opublikował stanowisko w sprawie 

„Raportu Matića” (The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, 

in the framework of women’s health) w czwartek 17 czerwca 2021 roku957, przed jego 

ostatecznym przedłożeniem na nadchodzącą sesję plenarną Parlamentu Europejskiego958. 

Kościół katolicki w dokumencie „Position paper of the secretariat of COMECE on the 

Report on the situation of sexual and reproductive health and rights in the UE, in the 

framework of women’s health [2020/2215(INI)]” uznaje znaczenie ochrony zdrowia i 

praw kobiet i wzywa wszystkich eurodeputowanych do wzięcia pod uwagę delikatnej i 

złożonej kwestii będącej przedmiotem sporu, która „wymaga zgodnego z prawem i 

etycznego wyważenia wszystkich związanych z tym praw”959. W omawianym 

dokumencie Sekretariat COMECE z zadowoleniem przyjmuje „podstawową troskę 

raportu o ochronę zdrowia i praw kobiet”, jednocześnie wyrażając sprzeciw wobec kilku 

oświadczeń i argumentów przedstawionych w projekcie rezolucji960. Wbrew zasadzie 

subsydiarności, kontynuują autorzy opracowania, projekt uchwały pomija 

odpowiedzialność państw członkowskich za określenie swojej polityki zdrowotnej oraz 

organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Jak czytamy w 

 
956Tamże. 
957COMECE, Rapport, sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et 

sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (2020/2215(INI)), 
http://www.comece.eu/mati-report-comece-calls-on-meps-to-be-aware-of-the-importance-and-
complexity-of-the-issue-and-to-vote-with-responsibility (dostęp: 13.08.2021) 

958COMECE, Matić Report: COMECE calls on MEPs to be aware of the importance and 
complexity of the issue and to vote with responsibility, http://www.comece.eu/a-sustained-ethical-
discourse-has-to-accompany-discussions-on-regulating-ai (dostęp: 13.08.2021) 

959Tamże.  
960Tamże.  



 214

raporcie: „Odnosi się to również, a zwłaszcza w bardzo wrażliwych 

obszarach, takich jak regulacje przyjęte przez państwa członkowskie w sprawie 

warunków aborcji”961. W dokumencie przedstawiającym stanowisko COMECE zauważa 

się, że „projekt rezolucji charakteryzuje się jednostronną perspektywą, szczególnie w 

kwestii aborcji, która nie uwzględnia w pełni sytuacji życiowych zainteresowanych osób 

i związanych z nimi praw człowieka”962. Według Sekretariatu COMECE, raport Matića 

„neguje również podstawowe prawo do sprzeciwu sumienia, które jest emanacją 

wolności sumienia, jak przewiduje art. 10.1 Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej”. Kościół katolicki uznaje znaczenie ochrony zdrowia i praw kobiet i 

wzywa wszystkich eurodeputowanych do uwzględnienia delikatnej i złożonej kwestii, 

„która wymaga zgodnego z prawem i etycznego wyważenia wszystkich związanych z 

tym praw”963. 

1.1.7. Surogacja 

Podejmując się omówienia zagadnienia surogacji warto zauważyć, że w rezolucji 

Parlamentu Europejskiego z 1989 roku w sprawie sztucznego zapłodnienia in vivo i in 

vitro964 macierzyństwo zastępcze we wszystkich jego formach zostało uznane za 

niedopuszczalne i zakazane. Również datowana na 17 kwietnia 1989 roku rezolucja 

dotycząca etycznych i prawnych konsekwencji inżynierii genetycznej zaleca, by 

„zamrożone ludzkie embriony, które miałyby być użyte w celu zapoczątkowania ciąży, 

były wykorzystane jedynie w odniesieniu do tej kobiety, której komórki jajowe zostały w 

tym celu pobrane i posłużyły do stworzenia zarodka”965. Konwencja biomedyczna z 1976 

roku (zawarta 4 kwietnia 1976 roku, obowiązuje od 1 grudnia 1999 roku) choć nie 

porusza problematyki surogacji to stanowi, że ani ciało ani jego części nie mogą 

stanowić źródła korzyści finansowych wykluczając tym samym możliwość pobierania 

wynagrodzenia jako świadczenia wzajemnego z tytułu ciąży i urodzenia dziecka966.  

 
961Tamże.  
962Tamże.  
963Tamże.  
964European Parliament: W. Rothley, C. Casini, Ethical and legal problems of genetic 

engineering and human artificial insemination: Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights, 
Publications Office, Brussels 1990, s. 9-17. 

965Tamże, s. 18-24. 
966Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie 

zastosowań biologii i medycyny, s. 1-13 
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf (dostęp: 
30.04.2022) 
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W dniu 23 lutego 2015 roku Grupa ds. bioetycznych zajęła się 

tematem surogacji uznając, że tematyka ta stanowi atak na podstawowe wspólne wartości 

UE. W uzasadnieniu swego stanowiska, członkowie Grupy stwierdzili, że macierzyństwo 

zastępcze jest kwestią budzącą coraz większe zainteresowanie i niepokój we 

współczesnej debacie politycznej i prawnej w całej Unii Europejskiej. W 

opublikowanym dokumencie: „Opinia w sprawie macierzyństwa zastępczego: kwestia 

zasad europejskich i międzynarodowych”967, przedstawionym przez przedstawicieli 

COMECE tego samego dnia na forum Parlamentu Europejskiego stwierdzono, że 

wszystkie formy macierzyństwa zastępczego stanowią „brutalny zamach na godność 

ludzką wszystkich uczestników tej wymiany, gdyż instrumentalizują one matkę 

zastępczą (często uwięzioną w przymusowym ubóstwie i bezwzględnie wykorzystywaną 

w handlu ludźmi), a dziecko traktują przedmiotowo”. Z powyższych względów nie 

można popierać tej praktyki968. Ostatecznie Parlament Europejski, w rezolucji z grudnia 

2015 roku wypowiedział się przeciwko surogacji, stwierdzając, iż omawiana praktyka 

„(...) powinna być zakazana i traktowana w trybie pilnym w instrumentach praw 

człowieka”, gdyż „podważa godność kobiety, ponieważ jej ciało i jej funkcje 

reprodukcyjne są wykorzystywane jako towar”.  

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż omawiane zagadnienie nadal wzbudza wiele 

kontrowersji wśród eurodeputowanych o czym świadczy m.in. interpelacja zgłoszona do 

Komisji przez Jadwigę Wiśniewską oraz Margaritę de la Pisa Carrión w styczniu 2021 

roku, w której autorki określiły omawiany proceder jako współczesną formę 

niewolnictwa oraz handel ludźmi. Zdaniem europosłanek, surogacja upokarza kobiety a 

także negatywnie wpływa na ich dobrostan psychicznych poprzez zerwanie naturalnej 

więzi matki z nowo narodzonym dzieckiem. Ponadto, w ocenie deputowanych, surogacja 

implikuje również inne procedury, jak in vitro, które budzą kontrowersje natury 

bioetycznej czy też stwarza możliwość ingerencji w materiał genetyczny, aby za 

odpowiednią opłatą zdecydować o płci dziecka. Jak zauważają autorki omawianej 

interpelacji, mimo tego, że surogacja jest nielegalna w większości krajów UE i budzi 

wiele kontrowersji, jest ona łatwo dostępna, szeroko rozpowszechniona w internecie i 

promowana w mediach. W związku z tym posłanki zażądały od Komisji odpowiedzi na 

 
967COMECE, Opinion of the Reflection Group on Bioethics on gestational surrogacy. 

The question of European and international rules, Brussels 2015, s. 1-21, 
http://www.comece.eu/dl/nLpuJKJnmLLJqx4KJK/Surrogacy_EN_WEB.pdf (dostęp: 
11.06.2021) 

968COMECE, Gestational Surrogacy: a frontal assault on fundamental shared EU 
values, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/8633.html (dostęp: 
11.06.2021) 
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pytanie, jakie działania podejmuje Komisja na rzecz ochrony praw dzieci 

i kobiet w kontekście surogacji?969.  

W dniu 15 marca 2021 roku w imieniu Komisji Europejskiej na wyżej 

sformułowane pytanie odpowiedziała komisarz Helena Dalli, która stwierdziła, że choć 

Komisja angażuje się w działania na rzecz praw kobiet i zwalczanie wszelkich form 

handlu ludźmi o czym świadczy np. Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 

2020‐2025 to ani „Traktat o Unii Europejskiej” ani „Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej” „nie przyznają Unii Europejskiej uprawnień do przyjmowania aktów 

prawnych służących harmonizacji przepisów krajowych dotyczących wspomaganego 

rozrodu człowieka, w tym macierzyństwa zastępczego. Uregulowanie tej kwestii należy 

do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, na których spoczywa obowiązek 

czuwania nad poszanowaniem i ochroną praw podstawowych w zgodzie z przepisami 

krajowymi oraz międzynarodowymi zobowiązaniami z zakresu praw człowieka”970. W 

związku z powyższym, konstatuje Dalli, choć Unia Europejska śledzi rozwój w zakresie 

transgranicznych aspektów ustaleń dotyczących filiacji i macierzyństwa zastępczego w 

ramach swojego członkostwa w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 

Międzynarodowego, to dokumenty dotyczące macierzyństwa zastępczego tejże 

organizacji nie powinny być rozumiane ani jako wsparcie, ani jako sprzeciw wobec 

macierzyństwa zastępczego971.  

Konkludując ten passus można stwierdzić, że tym samym Unia Europejska 

wycofała się ze swoich dotychczasowych dążeń w kierunku potępienia macierzyństwa 

zastępczego jako nowej formy przestępstwa handlu ludźmi.  

1.1.8. Zdrowie psychiczne  

Polityka zdrowotna Unii obejmuje zdrowie psychiczne od 1997 roku poprzez 

konkretne projekty i inicjatywy polityczne jak np. Program Zdrowia Publicznego UE na 

lata 2003-2008972. W 2008 roku przyjęto „Europejski Pakt na rzecz zdrowia 

 
969J. Wiśniewska, M. de la Pisa Carrión, Interpelacja do Komisji Europejskiej w sprawie 

surogacji nr E-000209/2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-
000209_PL.html (dostęp: 8.10.2021) 

970Komisja Europejska, Odpowiedź na interpelację nr E-000209/2021, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000209-ASW_PL.html (dostęp: 
8.10.2021). 

971Tamże.  
972European Commission, Green Paper - Improving the mental health of the population: 

Towards a strategy on mental health for the European Union, Brussels 2005, s. 6, (s. 1-26) 
https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf 
(dostęp: 8.10.2021) 
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psychicznego” a rok później Parlament Europejski uchwalił rezolucję w 

sprawie zdrowia psychicznego973. Natomiast w 2013 roku dwadzieścia pięć państw 

członkowskich oraz Islandia i Norwegia realizowały inicjatywę „Joint Action Mental 

Health and Wellbeing (JA MH-WB)”, która oparła się na wcześniejszych dokumentach 

opracowanych w ramach „Europejskiego paktu na rzecz zdrowia i dobrostanu 

psychicznego”. Celem omawianej inicjatywy było przyczynienie się do promowania 

zdrowia i dobrostanu psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz 

poprawa opieki i integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w Europie, a 

także opracowanie ram działania w zakresie polityki zdrowia psychicznego na poziomie 

europejskim974. Co istotne rok później przyjęto na lata 2014-2020 „EU Health 

Programme” argumentując to rosnącą potrzebą włączenia problematyki zdrowia 

psychicznego do priorytetowych obszarów agendy zdrowia publicznego975. 

Mając powyższe na uwadze, w dniu 23 stycznia 2017 roku Grupa Robocza 

COMECE, wydała opinię na temat relacji między zdrowiem psychicznym a etyką 

chrześcijańską976. Przedstawiciele COMECE zauważyli, że w starzejącym się 

społeczeństwie europejskim zdrowie psychiczne jest coraz większym problemem o 

silnym wpływie gospodarczym i społecznym. Zaburzenia dotykają co trzeciego 

Europejczyka, a ich koszt szacuje się na 800 miliardów euro rocznie. Aby pomóc 

Europie w rozwiązaniu tego problemu, COMECE opublikowało swoje refleksje i 

propozycje zwłaszcza, iż Rada Europejska i Parlament Europejski podjęły inicjatywy w 

tym zakresie977. W swojej opinii Grupa Robocza COMECE ds. Etyki w Badaniach i 

Medycynie podkreśliła pozytywny wpływ religijności na zdrowie psychiczne i 

przedstawiała pięć priorytetów działań w zakresie zdrowia psychicznego. Eksperci 

COMECE podkreślili w szczególności, że zaburzeń zdrowia psychicznego nie można 

leczyć wyłącznie środkami farmakologicznymi. Choroba psychiczna, jakkolwiek 

 
973Parlament Europejski, Rezolucja z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdrowia 

psychicznego, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0063_PL.html 
(dostęp: 8.10.2021) 

974European Commission, European Framework for Action on Mental Health and 
Wellbeing, Brussels 2016, s. 1-24, 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2016_framework
_action_en.pdf (dostęp: 8.10.2021) 

975European Union, Mental Health, 
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/key_documents_en#anchor3 (dostęp: 
8.10.2021) 

976COMECE, Opinion of the Working Group on ethics in research and medicine on 
mental health in Europe. Ethical and Religious Considerations, Bruxelles 2017, s. 1-33, 
http://www.comece.eu/dl/LkuuJKJKolnnJqx4KJK/20170123PUBMentalHEALTH_EN.pdf 
(dostęp: 11.06.2021) 

977Tamże, s. 1-10. 
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poważna, kontynuują, nie umniejsza godności ludzkiej, lecz wymaga 

szczególnej uwagi i troski o osobę ludzką. Należy wprowadzić alternatywne środki 

leczenia, takie jak „terapię rozmową”, które obejmują również terapie behawioralne, 

społeczne i artystyczne/aktywnościowe. Ponadto eksperci sugerują dbanie o zdrowie 

psychiczne w miejscu pracy oraz zwalczanie stygmatyzacji i wykluczenia 

społecznego978. 

1.2. Ekologia i zrównoważony rozwój  

W traktatach Unia Europejska wyznaje zasady zrównoważonego rozwoju, 

ochrony środowiska i walki z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych. Cele te są 

często sprzeczne z innymi celami UE, takimi jak wzrost gospodarczy, rolnictwo i 

polityka przemysłowa. COMECE zajmuje się tematem zmian klimatycznych i regularnie 

podkreśla konieczność „ekologicznej konwersji”. W tej części dysertacji zostanie 

omówiony wątek ochrony środowiska w oświadczeniach i dokumentach COMECE. W 

pierwszej kolejności zostanie omówione stanowisko wobec Wspólnej Polityki Rolnej a 

następnie inicjatywy COMECE podejmujące temat konieczności ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych przez państwa UE. Następnie zostanie omówiona działalność 

COMECE w zakresie ochrony środowiska po ogłoszeniu encykliki „Laudato Si’”, pod 

wpływem której wspominana organizacja opowiada się za koncepcją  „zintegrowanej 

ekologii” podkreślając związek między ochroną środowiska i klimatu, walką z 

ubóstwem, sprawiedliwością społeczną, gospodarką i polityką. 

1.2.1. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej  

Pierwsze wzmianki w inicjatywach COMECE w zakresie ekologii i 

zrównoważonego rozwoju odnajdujemy już w 2001 roku. W oświadczeniu z 30 marca 

2001 roku „The crisis in the European agriculture and its consequences”  Biskupi 

COMECE wyrazili swoje poparcie dla rolników, którzy w dużej mierze odczuli 

negatywne konsekwencje kryzysu na przełomie milenium. W swym oświadczeniu 

dodali, że rolnicy zasługują na szacunek i mają takie samo prawo do udziału w decyzjach 

politycznych, jak każda inna grupa. Ponadto, biskupi przypomnieli politykom o ich 

odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej, ogólnoeuropejskiej ochrony 

konsumentów. W związku z tym z uznaniem przyjęli zamiar szefów państw i rządów 

Unii Europejskiej utworzenia do końca 2001 roku Europejskiej Agencji ds. Żywności, 

która będzie w stanie lepiej gwarantować bezpieczeństwo wszystkich produktów 

 
978Tamże, s. 18-29. 
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spożywczych dostępnych na rynku europejskim. W swym oświadczeniu 

COMECE zauważyło, że do tego ostatniego kryzysu przyczyniły się również 

konsekwencje niewłaściwej wspólnej polityki rolnej. Nieodpowiednie przetwarzanie 

szczątków zwierzęcych na paszę i karmienie nimi innych zwierząt tego samego gatunku 

prawdopodobnie przyczyniło się do rozprzestrzenienia się Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE). Praktyka przewożenia żywych zwierząt w całej Europie (często 

w niewyobrażalnych warunkach), zachęcana fałszywymi bodźcami ekonomicznymi, 

zagraża rozprzestrzenianiu się pryszczycy w całej Europie979.  

Po drugie, zdaniem biskupów, reforma Europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej 

musi być kontynuowana, gdyż jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. I chociaż 

w ostatnich dziesięcioleciach udało się niemal całkowicie wyeliminować głód i 

niedożywienie w UE i w większości przypadków zdołała zorganizować zmiany 

strukturalne w społecznie akceptowalny sposób oraz zapewnić znacznej liczbie rolników 

i ich rodzin godziwe życie, to pojawiło się szereg niepożądanych skutków ubocznych w 

związku z intensyfikacją uprawy i metody chowu. Cele określone w Traktacie WE, aby 

zapewnić konsumentom europejskim żywność po najlepszych możliwych cenach, przy 

jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższych dochodów, można osiągnąć jedynie poprzez 

dalsze dotowanie z podatków. Zdaniem COMECE wspólna organizacja rynku produktów 

rolnych wraz z gwarancjami cen i sprzedaży przyczyniła się do wzrostu produkcji i 

wydajności, co jest również częściowo odpowiedzialne za wiele przypadków szkód 

środowiskowych w Europie980. Co więcej, w celu zmniejszenia nadwyżek produkcji 

potrzebne są subsydia eksportowe, które z kolei zniekształcają ceny na rynku światowym 

i poważnie hamują i tak już kruchy rozwój rolnictwa biedniejszych krajów. Dlatego 

COMECE poparło podstawowe idee stojące za reformami europejskiej polityki rolnej w 

latach 1992 i 1999 polegające na stopniowym wycofywaniu dopłat w formie cen 

gwarantowanych i zastępowaniu ich dopłatami bezpośrednimi dla rolników, które można 

również powiązać z warunkami ochrony środowiska981.  

Z etycznego punktu widzenia, kontynuują biskupi, niedopuszczalne jest 

utrzymywanie polityki rolnej, w której masowy ubój zwierząt w celu zniszczenia 

bezpiecznych produktów żywnościowych wydaje się jedynym „rozwiązaniem” kryzysów 

gospodarczych. Rolnictwo przyszłości powinno odpowiadać wymogom poszanowania 

 
979COMECE, The crisis in the European agriculture and its consequences, Bruxelles 

2001, s. 1-7, http://www.comece.eu/dl/tlNkJKJOmOlJqx4KJK/20010330AGRI_EN.pdf (dostęp: 
14.06.2021) 

980Tamże.  
981Tamże.  
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środowiska i koncentrować się na jakości. Należy również przestrzegać 

zasady zrównoważonego rozwoju jako środka integracji społecznych, ekonomicznych i 

ekologicznych aspektów rolnictwa982.  

W konkluzji COMECE przypomniało, że już w 1995 roku w swojej encyklice 

„Evangelium vitae” papież postulował, aby uwagę poświęcić jakości życia i ekologii, 

zwłaszcza w społeczeństwach bardziej rozwiniętych, gdzie oczekiwania ludzi nie są już 

tak bardzo skoncentrowane na problemach przetrwania, jak w poszukiwaniu ogólnej 

poprawy warunków życia. W ocenie COMECE, kościół ponosi również 

odpowiedzialność za obszary wiejskie, gdyż czerpie ogromną siłę ze świadectwa wiary, 

jakie składa ludność na wsi. Zdaniem COMECE w perspektywie krótkoterminowej 

rolnicy i ich rodziny, dotknięte epidemiami i masowym ubojem ich zwierząt 

gospodarskich, potrzebują pomocy. Aby zrozumieć dramat, który przeżywają, potrzebna 

jest dobra znajomość wiejskiego świata. Gospodarstwo, zwierzęta i rośliny uważane są 

za źródło ich ekonomicznej, a nawet osobistej egzystencji i tożsamości. W konsekwencji 

w polityce publicznej należy brać pod uwagę także sytuację psychologiczną rolników i 

ich rodzin983.  

Dodatkowo 20 września 2001 roku wydano wspólne oświadczenie Dyrektora 

CEC i Sekretarza Generalnego COMECE pt. „Implementing the European Strategy for 

Sustainable Development”. W dokumencie stwierdzono, że ochrona środowiska i 

zachowanie zasobów naturalnych dla następnych pokoleń to dla wyzwanie nie tylko 

polityczne, ale i moralny obowiązek. Zdaniem biskupów świat potrzebuje ekologicznej 

konwersji, a Unia Europejska powinna przyjąć wiodącą rolę w tym procesie. Dlatego 

przedstawiciele obu organizacji pogratulowali przedstawicielom Unii Europejskiej 

pozytywnej roli, jaką odegrali w osiągnięciu ostatecznego porozumienia w sprawie 

protokołu z Kioto w lipcu 2000 roku w Bonn. Ponadto uznano za przełomowe przyjęcie 

w dniach 15 i 16 czerwca 2001 roku w Göteborgu podczas Rady Europejskiej 

podstawowych zarysów europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Zdaniem autorów dokumentu, idea zrównoważonego rozwoju odnawia zobowiązanie 

Europejczyków do stworzenia modelu społeczeństwa, ponieważ troszczy się o swoich 

najsłabszych członków. W tym kontekście ważnym jest stwierdzenie Rady, że dobre 

 
982Tamże.  
983Tamże.  
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wyniki gospodarcze muszą iść w parze ze zrównoważonym wykorzystaniem 

zasobów naturalnych984. 

W ostatnich latach ze względu na przyjęcie 23 listopada 2021 roku przez 

Parlament Europejski nowych ram dotyczących finansowania, zarządzania i 

monitorowania wspólnej polityki rolnej UE tematyka ponownie znalazła się w obszarze 

zainteresowań COMECE. Nowy program rolny na lata 2023-2027 ma wejść w życie 1 

stycznia 2023 roku i składa się z trzech głównych założeń. Pierwsze z nich dotyczy tzw. 

ekoprogramów zapewniających dopłaty bezpośrednie rolnikom stosującym praktyki 

przyjazne zwierzętom i środowisku. Drugi to tzw. warunki społeczne wymagające 

przestrzegania prawa socjalnego i prawa pracy UE w sektorze rolnym. Trzecie założenie 

przewiduje opracowanie do końca grudnia 2021 roku Krajowych Planów Strategicznych 

(KPS) dostosowujących rolnictwo do odpowiednich warunków kulturowych i 

klimatycznych, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad Europejskiego Zielonego Ładu. 

W ocenie COMECE reforma rolna w myśl encykliki „Laudato Si’” „powinna być zgodna 

z wymogami Europejskiego Zielonego Ładu i osadzona w fundamentalnej transformacji 

całego łańcucha żywnościowego i naszych nawyków żywieniowych”985. Wyjaśniając to 

założenie przedstawiciele COMECE zauważają, że aby tego dokonać, polityka rolna Unii 

powinna umożliwić rolnikom produkcję żywności ekologicznej przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu uzyskiwania stabilnych dochodów utrzymujących się „na przyzwoitym 

poziomie”986. Jest to możliwe, kontynuuje COMECE, o ile UE jak i poszczególne 

państwa członkowskie zaangażują do wdrażania WPR wszystkie zainteresowane strony 

tj. przedstawicieli przemysłu spożywczego, handlu żywnością, transportu i konsumentów 

a także zaprzestaną nadmiernej eksploatacji istniejących ekosystemów w innych 

częściach świata987. 

 

 

 

 

 
984COMECE, Implementing the European Strategy for Sustainable Development, 

Bruxelles 2001, s. 1-4, 
http://www.comece.eu/dl/KKOOJKJOmlnJqx4KJK/20010920PUBCLI_EN.pdf (dostęp: 
14.06.2021) 

985COMECE, COMECE welcomes the CAP reform and encourages the EU to make it 
part of a broader ecological transition, https://www.comece.eu/comece-welcomes-the-cap-
reform-and-encourages-the-eu-to-make-it-part-of-a-broader-ecological-transition/ (dostęp: 
2.04.2022) 

986Tamże.  
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1.2.2. Stanowisko COMECE wobec zmiany klimatu i 

zobowiązania UE do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wątek ekologiczny został podjęty na szerszą skalę przez COMECE ponownie w 

2008 roku jako pokłosie wydarzeń z 2006 roku. Otóż w marcu 2006 roku UE 

zobowiązała się osiągnąć do 2020 roku 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Porozumienie osiągnięte na konferencji na Bali umożliwiło realizację nowych 

globalnych celów na okres post-Kioto. Biskupi COMECE wyrazili nadzieję, że 

chrześcijanie przyjmą na siebie odpowiedzialność za stawienie czoła temu 

fundamentalnemu wyzwaniu dla ludzkości.  

Aby wnieść swój wkład w tę refleksję, 23 listopada 2007 roku w szeregach 

COMECE podjęto decyzję o powołaniu grupy roboczej ad hoc ds. „polityki UE w 

zakresie zmian klimatycznych i chrześcijańskiego stylu życia”, której przewodniczył 

Franz Fischler, były Komisarz UE ds. Rolnictwa. Zadaniem grupy roboczej, składającej 

się z dziesięciu europejskich osobistości z dziedziny polityki i nauki, było m.in. 

przedstawienie biskupom COMECE przeglądu roli Unii Europejskiej w walce ze 

zmianami klimatu w Europie oraz w negocjacjach międzynarodowych; identyfikacja 

możliwych konsekwencji dla życia codziennego obywateli, jeśli zostaną wdrożone 

niezbędne instrumenty polityki oraz ocena z chrześcijańskiego punktu widzenia 

możliwości, jakie mogłyby się wyłonić z innego i bardziej przyjaznego środowisku stylu 

życia988. Grupa robocza przekazała swój raport biskupom COMECE w październiku 

2008 roku. Dokument „Chrześcijańskie spojrzenie na zmiany klimatyczne” podkreślał 

ogromne wyzwanie, jakie zmiana klimatu stanowi dla ludzkości. Wzywano również 

europejskich przywódców do zakotwiczenia polityki dotyczącej zmian klimatycznych w 

myśleniu etycznym, opartym na sprawiedliwości międzypokoleniowej i solidarności z 

krajami Południa. Eksperci wezwali także Kościół i chrześcijan do dawania przykładu 

poprzez przyjmowanie stylów życia opartych na umiarze. Zdaniem członków grupy, 

walka ze zmianami klimatycznymi to przede wszystkim problem etosu publicznego. Aby 

przekonać obywateli do fundamentalnej zmiany sposobu myślenia i życia, przywódcy 

 
988COMECE, A Christian reflection on the EU Climate change Policies, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7626.html (dostęp: 14.06.2021) 
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polityczni powinni zwrócić się do głębokiej refleksji etycznej i debaty989. 

Według raportu, refleksja ta mogłaby być oparta na teologii chrześcijańskiej, która 

wypracowała ciekawe pomysły na ten temat. Przede wszystkim wartości i zasady 

społecznej nauki Kościoła – globalna sprawiedliwość, usposobienie wobec najsłabszych, 

pomocniczość, solidarność i odpowiedzialność za dobro wspólne – mogłyby pozwolić na 

ocenę polityki przeciwdziałania zmianie klimatu990. Autorzy raportu podkreślili, że 

zmiany klimatyczne to w szczególności kwestia sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej 

i międzypokoleniowej. W związku z tym wezwali Unię Europejską do objęcia 

przewodnictwa i zabrania głosu w imieniu krajów rozwijających się i przyszłych 

pokoleń, które poniosą lub będą ponosić największy ciężar zmian klimatycznych991. 

Autorzy podkreślili, że UE ponosi szczególną odpowiedzialność za przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym ze względu na posiadane środki technologiczne i finansowe oraz 

doświadczenie we współpracy. Raport przypomniał, że zmiany klimatyczne są tylko 

jednym z symptomów niezrównoważonego stylu życia, sposobów produkcji i wzorców 

konsumpcji, które ewoluowały w uprzemysłowionym świecie, ale które nie są 

zrównoważone w przyszłości. Wezwano obywateli do zakwestionowania własnego stylu 

życia, który jest zbyt zależny od dóbr materialnych i do oparcia go w większym stopniu 

na dobrach kulturowych i relacyjnych992. 

W maju 2008 roku miało miejsce doroczne spotkanie przywódców instytucji UE 

z przedstawicielami Kościoła i religii w Europie, którzy potwierdzili wspólną z 

przywódcami politycznymi odpowiedzialność za przyszłość planety993. Przypominając, 

że Biblia mówi raczej o „stworzeniu” niż o „naturze”, kardynał Franc Rodé (prefekt 

Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego) 

uznał, że w obecnym świecie jesteśmy wezwani do ascetycznego i bezpretensjonalnego 

sposobu życia, aby zachować zasoby stworzenia i dzielić się nimi z najbiedniejszymi 

populacjami994. Natomiast Anders Harald Wejryd (Prymas Kościoła Luterańskiego w 

Szwecji) dodał, że obowiązkiem religii jest zaangażowanie się w walkę ze zmianami 

 
989COMECE, Presentation of the Expert group report on Climate change: Climate 

change requires an ethical answer, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7645.html (dostęp: 14.06.2021) 

990Tamże.  
991Tamże.  
992Tamże.  
993COMECE, We need an ecological conversion, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7633.html (dostęp: 14.06.2021) 
994Tamże.  
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klimatu, ponieważ ta kwestia rodzi pytania o „moralność, sprawiedliwość 

i słuszność”995. Biskup Adrianus Van Luyn, przewodniczący COMECE, zasugerował, 

aby obok Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych Unia Europejska 

mianowała Wysokiego Przedstawiciela ds. Przyszłych Pokoleń i aby obaj urzędnicy 

zostali wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej. Proponując drugi temat spotkania 

„Pojednanie między narodami”, bp Van Luyn zasugerował również, aby przyszła służba 

zewnętrzna UE, która będzie realizowana poprzez zastosowanie traktatu lizbońskiego, 

otrzymała „departament dialogu z religiami”. oraz aby dyplomaci służby byli 

informowani o religiach i dialogu międzyreligijnym w ramach ich szkolenia. 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wyraził nadzieję, że instytucje UE będą 

prowadzić dialog ze wspólnotami wyznaniowymi przez cały rok996. 

Sześć miesięcy przed Konferencją Klimatyczną ONZ w Kopenhadze Kościoły i 

organizacje kościelne dyskutowały z przedstawicielami UE o etycznym wymiarze walki 

ze zmianami klimatycznymi. „Seminarium Dialogu”, które odbyło się 17 czerwca 2009 

roku, a zorganizowane przez CSC-CEC, COMECE oraz Biuro Doradców ds. Polityki 

Europejskiej Komisji Europejskiej było poświęcone problematyce zmian klimatu jako 

wyzwania dla stylu życia, solidarności i globalnej sprawiedliwości997. Przedstawiciele 

Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich wymieniali 

poglądy z przedstawicielami Kościołów na podstawie najnowszych dowodów 

naukowych dotyczących zmian klimatu. Zarówno przedstawiciele UE, jak i Kościoła 

zgodzili się, że zmiany klimatyczne stały się kwestią przetrwania, zwłaszcza dla 

biednych i bezbronnych, którzy ucierpią jako pierwsi. Z tego względu za sukces będzie 

można uznać przyłączenie się do redukcji gazów cieplarnianych dużych emitentów, 

takich jak Chiny, Indie czy Rosja998. Ponadto przypomniano, że problemy, takie jak 

zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie mórz, skażona żywność, marnotrawstwo 

źródeł energii i zmiana klimatu to kwestie, które dotyczą praw człowieka przyszłych 

pokoleń999. Na podstawie licznych artykułów eksperckich i refleksyjnych wydanych 

przez Kościoły i organizacje kościelne w ostatnich latach, uczestnicy podkreślali, że 

niezbędne zmiany stylu życia można najlepiej przekazać poprzez edukację na wszystkich 

poziomach oraz poprzez zachęcanie do bardziej odpowiedzialnych nawyków 

 
995Tamże.  
996Tamże.  
997COMECE, Climate change: Challenge for lifestyles, solidarity and global justice, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2009/article/7661.html (dostęp: 14.06.2021) 
998Tamże.  
999Tamże.  



 225

konsumenckich. W związku z podkreślono stworzenia 

„infrastruktury” sprzyjającej ekologicznym wyborom i zachowaniom1000. 

Mając powyższe na uwadze, w grudniu 2009 roku – tuż przed planowanym 

posiedzeniem Rady Europejskiej (10-11 grudnia 2009 roku), przewodniczący COMECE 

Adrianus van Luyn wezwał decydentów UE i państwa członkostwa członkowskie, aby w 

Kopenhadze pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto 

kompleksowe i sprawiedliwe porozumienie w sprawie ochrony klimatu, gdyż zmiany 

klimatyczne coraz częściej stają się kwestią przetrwania przyszłych pokoleń1001. 

Wyjaśniając swoje stanowisko stwierdził, że wiele osób już cierpi z powodu skutków 

zmian klimatycznych, szczególnie kraje rozwijające się, które są często bezradne w 

obliczu nasilających się powodzi, okresów suszy, niedoboru wody, nieurodzaju i 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nie można zaprzeczyć, kontynuuje, że globalne 

ocieplenie zostało w dużej mierze spowodowane industrializacją, która rozpoczęła się w 

gospodarkach „zachodnich” oraz konsumpcyjnym stylem życia bogatych 

społeczeństw1002. Dlatego zdaniem biskupa COMECE, światowe porozumienie w 

sprawie ochrony klimatu musi mieć na celu ograniczenie wzrostu średniej temperatury na 

świecie do mniej niż 2°C. Aby osiągnąć ten cel, nie tylko kraje uprzemysłowione, ale 

także duże wschodzące kraje muszą zobowiązać się do daleko idącej redukcji emisji 

gazów cieplarnianych zgodnie z zaleceniami społeczności naukowej1003. Ponadto 

porozumienie w sprawie ochrony klimatu powinno zawierać obowiązkowe cele dla 

krajów rozwiniętych w zakresie transferu technologii do krajów rozwijających się oraz 

wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się. Wsparcie finansowe umożliwi 

inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i technologie 

przyjazne dla środowiska, a także środki finansowe mające pomóc krajom rozwijającym 

się w adaptacji do zmian klimatycznych. Ten rodzaj „pomocy klimatycznej” powinien 

być przyznawany jako dodatek do pomocy rozwojowej, która została już uzgodniona na 

inne cele1004. 

Dnia 20 lipca 2012 roku wydano oświadczenie „Our common responsibility for 

tomorrow’s world Statement of the President of COMECE to the United Nations 

 
1000Tamże.  
1001COMECE, Declaration of the President of COMECE on the UN Climate Conference 

in Copenhagen, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2009/article/7684.html 
(dostęp: 14.06.2021) 

1002Tamże.  
1003Tamże.  
1004Tamże.  
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Conference on Sustainable Development (UNCSD) Rio +20”1005. 

W pierwszej kolejności stwierdzono, że po spotkaniu szefów państw i rządów w czerwcu 

2012 roku w Rio na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego 

Rozwoju (UNCSD) oczekuje się podjęcia konkretnych działań na drodze do bardziej 

sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju, w szczególności ze względu na brak 

dostępu milionów ludzi do odpowiedniej żywności, czystej wody, energii, opieki 

zdrowotnej i edukacji1006. Ponadto zdaniem autorów dokumentu, pojęcie „zielonej 

gospodarki” wciąż wymaga dokładniejszego zdefiniowania. Aby być w zgodzie z 

koncepcją zrównoważonego rozwoju, powinna ona obejmować nie tylko zmiany w 

produkcji, ale także zmiany w konsumpcji1007. Co więcej, ponieważ żywność jest 

pierwszym sposobem walki z ubóstwem i utrzymania rosnącej liczby ludności na 

świecie, potrzebny jest globalny zrównoważony sektor rolny, a także sprawiedliwe, ale 

wydajne systemy własności gruntów. Obejmuje to konieczność zmiany i dostosowania 

europejskiego modelu intensywnej hodowli, który w dużej mierze zależy od importu 

pasz zwierzęcych z krajów rozwijających się oraz eksportu produktów rolnych do tych 

samych krajów1008. Biskupi zwrócili uwagę także na fakt, że energochłonny styl życia w 

połączeniu z koniecznością ograniczenia emisji CO2 z paliw kopalnych stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego krajów rozwijających się. Dlatego 

konieczne jest opracowanie inteligentnego i przyjaznego dla środowiska sposobu 

wytwarzania energii, który nie zagrozi produkcji żywności1009. Ponadto, kontynuują 

biskupi, wzrost gospodarczy nie może już być jedynym celem rozwoju społecznego. 

Dlatego istnieje potrzeba uzgodnienia alternatywnych wskaźników do pomiaru rozwoju, 

takich jak wskaźniki skolaryzacji i miary oczekiwanej długości życia, które wykraczają 

poza skoncentrowaną na gospodarce perspektywę Produktu Krajowego Brutto (PKB)1010. 

Na poziomie globalnym Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 

(UNEP) powinien, zdaniem COMECE, zostać przekształcony w wyspecjalizowaną 

 
1005COMECE, Our common responsibility for tomorrow’s world Statement of the 

President of COMECE to the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) 
Rio +20, s. 1-3,  
http://www.comece.eu/dl/nNpuJKJNNmLJqx4KJK/COMECE_Press_Statement_Rio_20_201206
20_EN.pdf (dostęp: 14.06.2021) 

1006Tamże.  
1007Tamże.  
1008Tamże.  
1009Tamże.  
1010Tamże.  
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Agencję ds. Środowiska (tę ewentualną „Światowa Organizacja 

Ochrony Środowiska”, biskupi COMECE zaproponowali już w 2001 roku)1011.  

W listopadzie 2015 roku przed Konferencją Klimatyczną ONZ (COP21) 

COMECE przedstawiło negocjatorom oraz zainteresowanym obywatelom UE obszerny 

raport1012 na temat klimatu. Raport na zlecenie biskupów został przygotowany przez 

wspomnianą w poprzednim akapicie ekspercką grupę roboczą. Na ostatnim jesiennym 

zgromadzeniu plenarnym w Paryżu biskupi COMECE wyrazili nadzieję, że raport ten 

może zostać wykorzystany w dyskusjach na temat COP211013. Zainspirowany szeroką 

ekologiczną wizją encykliki Papieża Franciszka „Laudato Si”, raport śledzi analizę 

obecnej dynamiki klimatu wraz z serią konkretnych propozycji politycznych, których 

głównym celem jest dążenie do ekologicznego nawrócenia. Raport zawiera również 

aneks, w którym wyszczególniono przykłady praktycznych projektów ekologicznych 

opartych na Kościele lub inspirowanych wiarą z całej Europy dowodzących, że 

konwersja ekologiczna jest możliwa1014. W dniu 14 grudnia 2015 roku Sekretarz 

Generalny COMECE, Patrick H. Daly, wyraził zadowolenie z przyjęcie ramowej 

konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (12 grudnia 2015 roku) tym bardziej, że 

postanowieniach dokumentu zostały uwzględnione sugestie COMECE, w tym m.in. 

zobowiązanie 195 krajów do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na całej planecie 

do poniżej 2°C, które w konwencji paryskiej przyjęło nawet bardziej ambitny limit 

wzrostu temperatury do 1,5°C1015. 

1.2.3. COMECE a postulat zrównoważonego rozwoju z 

Encykliki „Laudato Si” 

Nie bez echa pozostało wydanie przez papieża nowej encykliki „Laudato Si”. W 

notce prasowej z 18 czerwca 2015 roku Przewodniczący COMECE, kardynał Reinhard 

Marx, stwierdził, że po raz pierwszy papież „dobrowolnie zdecydował się wpłynąć na 

światową politykę”. Wyjaśniając swoje stanowisko, dodał, że nie przez przypadek papież 

opublikował swoją encyklikę przed decydującymi szczytami na temat Celów Rozwoju w 

 
1011Tamże.  
1012COMECE, “The time for conversion is now …”. A report to the COMECE Bishops 

and a contribution to COP21, s. 1-31, 
http://www.comece.eu/dl/trkLJKJOOKKJqx4kJK/Climate_Report_EN_2P.pdf (dostęp: 
16.07.2021) 

1013Tamże.  
1014Tamże.  
1015COMECE, COP21: Translate the Paris agreement into concrete action with 

solidarity at its core, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/9923.html 
(dostęp: 16.07.2021) 
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Nowym Jorku we wrześniu oraz na temat Zmian Klimatu w Paryżu w 

grudniu i „wezwał Ludzkość do działania”1016. W konkluzji przewodniczący COMECE 

stwierdził, że organizacja, której przewodniczy pragnie odpowiedzieć na apel papieża i w 

tym celu podejmie konkretne działania jak np. zaplanowana na 25 czerwca 2015 roku 

debata z ks. Seanem McDonaghem, irlandzkim eko-teologiem, księdzem misjonarzem, 

autorem bestsellerów na temat zmian klimatu oraz Philippe Lamberts belgijskim 

parlamentarzystą i współprzewodniczący grupy Zieloni/WSE w Parlamencie 

Europejskim1017. Ponadto przewodniczący COMECE ogłosił, że przed Konferencją ONZ 

w sprawie Zmian Klimatu w Paryżu, biskupi COMECE poświęcą swoje Zgromadzenie 

Plenarne, które odbędzie się w dniach 28-30 października 2015 roku, zagadnieniu 

„Zmian Klimatu”1018. 

Na wspominanej debacie zorganizowanej przez COMECE w dniu 25 czerwca 

2015 roku Ojciec Sean McDonagh przedstawił obszernie strukturę i zakres encykliki. W 

swej wypowiedzi wyraźnie zaznaczył, że w dokumencie papieskim nie chodzi tylko o 

zmianę klimatu, a wyjaśnienie pojęcia „ekologii integralnej”. Wskazując na fakt, że 

ludzkość znajduje się u progu szóstego masowego wyginięcia roślin i zwierząt, irlandzki 

teolog z zadowoleniem przyjął fakt, że papież uznaje fakty naukowe i decydujący 

czynnik ludzki w kryzysie ekologicznym1019. Natomiast eurodeputowany Philippe 

Lamberts stwierdził, że w dokumencie papieskim odnajduje w powiązanie kwestii 

środowiskowych ze sprawiedliwością społeczną1020.  

W tym miejscu warto zaznaczyć, że COMECE powołała doraźną Grupę Roboczą 

ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, która przedstawiła swoje wnioski podczas 

Zgromadzenia Plenarnego Biskupów COMECE w Paryżu w dniach 28-30 października 

2015 roku1021. Podczas wspomnianego posiedzenia plenarnego COMECE biskupi 

zapowiedzieli szeroki zakres działań zapoczątkowanych przez chrześcijan w całej Francji 

i całej Europie z okazji COP 21, w tym: pielgrzymki, konferencje, posty i okazje do 

modlitwy1022. 

 
1016COMECE, Cardinal Marx: A strong signal at the right time, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/8621.html (dostęp: 16.07.2021) 
1017Tamże.  
1018Tamże.  
1019COMECE, Laudato Si: a revolutionary Message, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/8620.html (dostęp: 16.07.2021) 
1020Tamże.  
1021Tamże.  
1022COMECE, The Church in the run-up to COP 21. Christians and Climate Change: we 

can do more than we realise, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/9900.html (dostęp: 16.07.2021) 
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Realizując postanowienia z czerwca 2015 roku pod auspicjami 

COMECE zorganizowano w dniu 6 czerwca 2018 roku „First Laudato Si’ Reflection 

Day”. Pozostałymi współorganizatorami była Rada Konferencji Biskupów Europy, 

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska oraz sieć „Sprawiedliwości i Pokoju w 

Europie”. Uczestnicy dyskutowali o najnowszych inicjatywach UE w tej sprawie oraz 

dzielili się najlepszymi praktykami i pomysłami, aby wzmocnić kluczową rolę, jaką 

Kościół katolicki może odegrać w promowaniu zrównoważonego finansowania. W 

swoim przemówieniu otwierającym, Jean-Claude Hollerich SJ, arcybiskup Luksemburga 

i przewodniczący COMECE i inicjatywy „Sprawiedliwość i pokój w Europie”, wezwał 

UE do opracowania takiego systemu ekonomiczno-finansowego, w którym zostanie 

uwzględnione zrównoważone zarządzanie oszczędnościami. W tym kontekście 

uczestnicy zasugerowali, że Kościół katolicki powinien zwracać większą uwagę na 

niesprawiedliwości społeczne i środowiskowe powodowane przez system gospodarczy i 

finansowy oparty wyłącznie na krótkoterminowym zysku1023. 

Następnie 12 czerwca 2019 roku z inicjatywy przedstawicieli Europejskich 

Konferencji Episkopatów oraz organizacji i ruchów katolickich odbył się w Brukseli 

„Drugi Europejski Dzień Refleksji nad Laudato Si” (Second European Laudato Si’ 

Reflection Day). Centralnym elementem konferencji było wezwanie katolików do 

diametralnej zmiany stylu życia. Podczas gdy w 2018 roku „Dzień Refleksji” 

koncentrował się na potrzebie wsparcia zrównoważonego systemu finansowego, tak w 

2019 roku pochodzący z różnych zakątków Europy uczestnicy tegorocznego spotkania 

COMECE zaprezentowali konkretne inicjatywy i dobre praktyki mające na celu 

rozwiązanie złożonego kryzysu społeczno-ekologicznego1024.  

Natomiast w dniu 28 maja 2020 roku w ramach cyklu konferencji „Trzeci 

Europejski Dzień Refleksji Laudato Si” odbyło się kolejne seminarium (internetowe). W 

tych wyjątkowych czasach i po ogłoszeniu przez Komisję Europejską wniosku w sprawie 

 
1023COMECE, First Laudato Si’ Reflection Day. Catholics in support of a sustainable 

financial system, http://www.comece.eu/first-laudato-si-reflection-day-catholics-in-support-of-a-
sustainable-financial-system (dostęp: 16.07.2021)  

1024COMECE, Drugi Europejski Dzień Refleksji nad Laudato Si’ „w kierunku zmiany 
Stylu Życia”, https://www.cidse.org/wp-
content/uploads/2019/08/Final_Press_Release_12062019_-
_Second_Laudato_Si_Reflection_Day_PL.pdf (dostęp: 14.06.2021) 
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planu odbudowy po pandemii Covid- 19, uczestnicy ponownie 

ukierunkowali debatę na konieczność zwiększenia sprawiedliwości środowiskowej i 

społecznej1025.  

W dniu 27 maja 2021 roku odbył się (online) „Czwarty Dzień Refleksji Laudato 

Si”. Prelegenci wskazywali na konieczność myślenia w kategoriach solidarności 

międzypokoleniowej, na rezygnacji z ekspansji gospodarki i konieczności przyjęcia 

nowych modeli ekonomicznych. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli również okazję 

dowiedzieć się o konkretnych sposobach ożywienia zasad „Laudato Si” na poziomie 

lokalnym. Np. Dominika Chylewska z Caritas Polska (inicjatywa Caritas Laudato Si’) 

przedstawiła projekt zachęcający katolików w Polsce do zbliżenia się do praktyk 

ekologicznych, ukazując już istniejący związek między ekologią a katolicką nauką 

społeczną. Realizacje projektu rozpoczęto od zaangażowania grup młodzieżowych 

uzupełnionych o ekspertów, którzy mieli zapewnić profesjonalne wskazówki dotyczące 

formułowania ich kampanii uświadamiających. Jednym z wniosków z tego projektu jest 

to, że zmiany należy zainicjować na poziomie społeczności. Fr. Dr Bernd Beermann 

OFMCap przedstawił również lokalną inicjatywę w Münster: otwarty dla zwiedzających 

ogród integracyjny, który oferuje przestrzeń do poznania różnorodności biologicznej i 

pełnego zanurzenia się w naturze, spotkania z Bogiem w pięknie Jego stworzenia. W 

drugiej części „Dnia Refleksji” Ks. Augusto Zampini, zastępca sekretarza watykańskiej 

dykasterii ds. promocji integralnego rozwoju człowieka, zwrócił uwagę na 

niebezpieczeństwa „globalizacji obojętności”. Przypomniał, że chociaż polityka musi się 

radykalnie zmienić, sprawiedliwa transformacja nie powinna odbywać się kosztem 

ubogich. Natomiast Sekretarz Generalny Caritas Europa, Maria Nyman w swoich 

uwagach końcowych podkreśliła konieczność sformułowania długofalowych planów w 

zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju1026. 

Kolejne prace COMECE związane były z zaplanowanym szczytem klimatycznym 

w Katowicach (COP24) w 2018 roku. W związku z tym promując orędzia zawarte w 

Encyklice „Laudato Si”, przywódcy Kościoła z całego świata w dniu 26 października 

2018 roku wydali apel wzywając do podjęcia natychmiastowych działań w celu 

rozwiązania i przezwyciężenia niszczących skutków kryzysu klimatycznego. W swoim 

 
1025COMECE, Third Laudato Si’ Reflection Day. “Laudato Si’ for a just recovery”, 

http://www.comece.eu/third-laudato-si-reflection-day-laudato-si-for-a-just-recovery (dostęp: 
16.07.2021) 

1026COMECE, Laudato Si' drives radical change and the path to a just future, 
http://www.comece.eu/laudato-si-drives-radical-change-and-the-path-to-a-just-future (dostęp: 
16.07.2021) 
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oświadczeniu wydanym w Rzymie sygnowanym przez Jean-Claude 

Hollerich (COMECE), kard. Angelo Cardinal Bagnasco (CCEE), kard. Oswald Gracias 

(FABC - Federacja Konferencji Biskupów Azji), Peter Loy Chong (FCBCO - Federacja 

Konferencji Biskupów Katolickich Oceanii), Gabriel Mbilingi (SECAM - Sympozjum 

Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru) oraz kard. Rubén Salazar Gómez 

(CELAM - Rada Episkopatu Ameryki Łacińskiej), wezwali światowych przywódców, 

aby uwzględnili w swoich politykach ekologicznych takie elementy jak m.in.: 

utrzymywanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C; przejście na zrównoważony styl 

życia; poszanowanie wiedzy społeczności tubylczych; wdrożenie zmiany paradygmatu 

finansowego zgodnie z globalnymi porozumieniami klimatycznymi; przekształcenie 

sektora energetycznego poprzez zakończenie ery paliw kopalnych i przejście na energię 

odnawialną. Ponadto zasugerowano pilną potrzebę redefinicji sektora rolnego w oparciu 

o agroekologię, aby był on w stanie zapewnić zdrową i dostępną dla wszystkich 

żywność1027. 

Apel o zrównoważony rozwój COMECE wystosowało ponownie w 2021 roku w 

związku z Konferencją Klimatyczną ONZ (COP26) w Glasgow1028. Inicjatywa ta została 

podjęta przez Europejski Sojusz Laudato Si” (ELSiA) będący współpracą sześciu 

instytucji i organizacji katolickich w celu dostosowania kompleksowego podejścia 

encykliki „Laudato Si” i związanych z nią nauk Kościoła do kontekstu europejskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej. W liście skierowanym do 

wszystkich przywódców instytucji europejskich biorących udział w zbliżającym się 

COP26, przewodniczący COMECE, kardynał Jean-Claude Hollerich, który jest 

ambasadorem wspomnianej inicjatywy, wezwał Unię do „odegrania wiodącej roli na 

szczeblu międzynarodowym” aby „respektować próg 1,5°C dla globalnego 

ocieplenia”1029. We wspomnianym dokumencie zawarto również propozycje, aby 

określić nowy globalny cel jakim jest m. in. 50% ochrona przyrody czy stopniowe 

odchodzenie od paliw kopalnianych na rzecz energii odnawialnej i rolnictwa 

agroekologicznego1030. 

 
1027COMECE, Church worldwide calls for ambitious and urgent climate action, 

http://www.comece.eu/church-worldwide-calls-for-ambitious-and-urgent-climate-action (dostęp: 
16.07.2021) 

1028COMECE, The Catholic Church to the EU ahead of COP26: “Limiting global 
warming to 1.5°C is a profound moral imperative”, https://www.comece.eu/the-catholic-church-
to-the-eu-ahead-of-cop26-limiting-global-warming-to-1-5c-is-a-profound-moral-imperative/ 
(dostęp: 2.04.2022) 

1029Tamże.  
1030Tamże.  
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1.2.4. Postulat ochrony zasobów Amazonii i Arktyki 

W marcu 2019 roku Jean-Claude Hollerich, Przewodniczący COMECE wziął 

udział w międzynarodowej konferencji „Integral Ecology” zorganizowanej na 

Uniwersytecie Georgetown (USA) w ramach przygotowań do Synodu Panamazońskiego 

zaplanowanego na 6-27 października 2019 roku. Konferencja została zorganizowana 

przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, wraz ze Stałą Misją 

Obserwacyjną Stolicy Apostolskiej przy ONZ, Panamazońską Sieć Kościelną (REPAM) 

oraz Konferencję Prowincjała Jezuitów Kanady i Stanów Zjednoczonych. Promując 

przesłania zawarte w Encyklice „Laudato Si” przywódcy kościelni z całego świata 

wezwali do podjęcia ambitnych i natychmiastowych działań w celu ochrony środowiska 

Amazonii przy jednoczesnym promowaniu godności rdzennej ludności i praw człowieka. 

Uczestnicy rozmawiali o wpływie klimatu na życie i przyszłość wielu społeczności na 

całym świecie, nasilających się konfliktach zbrojnych, kryzysach społecznych i 

masowych migracjach1031.  

Drugim obszarem wzbudzającym zainteresowanie COMECE jest Arktyka. Ze 

względu na postępujące topnienie lodowców, które spowodowało zwiększoną dostępność 

do bogatych zasobów naturalnych Arktyki i tym samym zwiększyło aktywność 

niektórych państw w tym rejonie świata w nocie z listopada 2020 roku biskupi COMECE 

wyrazili potrzebę konkretnego zaangażowania się krajów unijnych w ochronę regionu 

Arktyki i zamieszkujących ją ludów. W swej wypowiedzi podkreślili, że światowe 

mocarstwa wykorzystują środowisko naturalne i zubażają lokalną ludność nie dbając o 

katastrofalne skutki podejmowanych działań. Poza wzmocnieniem ochrony i 

promowania praw człowieka, w tym prawa do ziemi dla członków społeczności 

tubylczych Arktyki, COMECE zachęcało UE do nadania priorytetu promowaniu 

„odporności” społeczności lokalnych na trudności związane ze zmianami klimatycznymi 

i ich konsekwencjami. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zadeklarowała 

także chęć współpracy z UE we wspólnym rozwiązywaniu problemów istotnych dla 

regionu arktycznego1032. 

 
1031COMECE, COMECE President in Washington DC to promote “Integral Ecology”, 

http://www.comece.eu/comece-president-in-washington-dc-to-promote-integral-ecology (dostęp: 
16.07.2021)  

1032E. Gumulak, COMECE zwraca uwagę na potrzebę ochrony naturalnego środowiska 
Arktyki, https://www.ekai.pl/comece-zwraca-uwage-na-potrzebe-ochrony-naturalnego-
srodowiska-arktyki/ (dostęp: 16.07.2021)  
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1.3. Edukacja i kultura  

Każdy człowiek ma prawo do wykształcenia odpowiadającego jego 

możliwościom i umiejętnościom. To umożliwia mu uczestnictwo w społeczeństwie i 

przyczynianie się do jego życia zgodnie ze swoimi talentami. To podstawowe prawo 

zostało potwierdzone w „Karcie Praw Podstawowych” UE. W dialogu z UE COMECE 

oferuje doświadczenie Kościoła, który prowadzi szeroką gamę inicjatyw edukacji 

pozaformalnej w postaci seminariów. Rosnący pluralizm i globalne ruchy migracyjne 

podnoszą wagę dialogu międzykulturowego w społeczeństwie. W swoich wystąpieniach 

na ten temat COMECE podkreśla znaczenie „kompetencji międzykulturowych”, 

tolerancji, otwartości i wzajemnego szacunku w kontekście różnych kultur i tradycji1033.  

Jedną z form działań COMECE w tym zakresie są „Seminaria Dialogu” mające długą 

tradycję we współpracy Komisji Europejskiej z Kościołami w Europie, a które okazały 

się ważnym forum dyskusyjnym w sprawach będących przedmiotem wspólnego 

zainteresowania obu instytucji. Stanowią one również ważny element regularnego i 

przejrzystego dialogu między instytucjami europejskimi a Kościołami w Europie.  

1.3.1. Edukacja w środowisku międzykulturowym 

 Edukacja jest głównym czynnikiem integracji migrantów w Europie. UE 

odgrywa znaczącą rolę w dziedzinie edukacji we wspieraniu dobrych praktyk i 

wpływaniu w ten sposób na politykę edukacyjną w państwach członkowskich. Zdaniem 

COMECE należy dzielić się aktualnymi projektami i dobrymi praktykami, a ich 

wdrażanie wspierać finansowo. „Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego” (ERDM 

2008) dał istotny impuls do podkreślenia znaczenia wymiaru międzykulturowego w 

politykach UE, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Poszczególne 

„Seminaria Dialogowe” zostały zorganizowane wspólnie przez Komisję Europejską, 

CSC-CEC i COMECE. W spotkaniach uczestniczyli urzędnicy Komisji, europejscy 

eksperci ds. edukacji z Kościołów, organizacji religijnych i świata akademickiego. 

Jednym z ważniejszych w tym zakresie wydarzeń było „Seminarium Dialogu” pt. 

„Edukacja wysokiej jakości w środowisku międzykulturowym” zorganizowane w 

grudniu 2008 roku w ramach „Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008”. 

 
1033COMECE, Intercultural dialogue and educatione, 

http://www.comece.eu/intercultural-dialogue-and-educationcomece-the-catholic-church-in-the-eu 
(dostęp: 13.08.2021) 
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Uczestnicy dyskutowali o korzyściach płynących z różnorodności kulturowej 

i wyzwaniach dla systemów edukacyjnych w społeczeństwie wielokulturowym. 

Zauważono, że edukacja jest jednym z kluczowych czynników w procesie integracji. 

Wiele szkół w Europie konfrontuje się obecnie ze zjawiskiem „ucieczki białych”, które 

ma miejsce, gdy rodzice z rdzennej ludności usuwają swoje dzieci ze szkół, w których 

większość uczniów pochodzi ze środowisk migracyjnych. Zdaniem organizatorów 

seminarium, instytucje edukacyjne muszą przeciwdziałać temu zjawisku i stać się 

bezpieczną, przyjazną i integracyjną przestrzenią uczenia się. Seminarium badało 

sposoby, w jakie organy kościelne i pozakościelne odgrywają aktywną rolę w 

promowaniu tego podejścia. Zbadano następujące przykłady: innowacyjną architekturę, 

wartość udziału członków rodziny i społeczności w życiu szkoły, interaktywne sale 

lekcyjne i bibliotekę z nauczycielem. Jednocześnie uczestnicy seminarium zwrócili 

uwagę na nadrzędną rolę rodziców w edukacji swoich dzieci. Komisarz ds. edukacji Ján 

Figel podkreślił religijny element dialogu międzykulturowego i wezwał do 

kontynuowania dialogu po „Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego 2008”. 

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury podkreślił znaczenie dalszego 

dzielenia się najlepszymi praktykami. Przedstawiciele Kościołów i Komisji byli także 

zgodni co do konieczności utrzymania problematyki edukacji jako stałego punktu w 

agendzie Dialogu instytucjonalnego Kościoła i Komisji1034.  

Pozostając w tym obszarze tematycznym w dniu 24 października 2016 roku 

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej wspólnie 

z COMECE i CSC-CEC zorganizowali „Seminarium Dialogu”  na temat lęku przed 

migrantami1035. W ocenie prelegentów masowa migracja spowodowana globalnym 

konfliktem i kryzysami ekologicznymi wywołała nierozwiązane obawy w 

społeczeństwach europejskich. Uczestnicy seminarium zidentyfikowali dwa powszechnie 

doświadczane typy lęku. Pierwszym z nich jest strach przed odrzuceniem, przemocą i 

wykluczeniem, z jakim spotyka się wielu migrantów i uchodźców zarówno w drodze do 

Europy, jak i po ich przybyciu. Drugim jest strach znanym wielu w Europie, którzy 

czują, że ich wartości i sposób życia są zagrożone przybyciem tych migrantów i 

uchodźców1036. Chociaż migranci spoza UE stanowią tylko 4% całej populacji UE (z 

 
1034COMECE, Churches and the European Commission discuss challenges facing the 

educational systems in an intercultural context, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7653.html (dostęp: 23.07.2021) 

1035COMECE, Migrants: from fear to compassion, http://www.comece.eu/from-fear-to-
compassion-says-comece (dostęp: 13.08.2021) 

1036Tamże.  
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czego 9% to uchodźcy), pojawia się tak zwana panika moralna, która jest 

czasami wzmacniana przez media i aktywność w mediach społecznościowych. Otwarcie 

wyrażane obawy są czasami oparte na konkretnym kontekście historycznym1037. 

Uczestnicy szukali konstruktywnych sposobów rozwiązania tych obaw i rozwiania ich, w 

tym poprzez stworzenie przestrzeni do słuchania i dyskusji. Ważną częścią dyskusji było 

wyjątkowe doświadczenie dzieci migrujących mając zwłaszcza na uwadze dane 

wskazujące, że w 2015 roku do UE dotarło ok. 100 000 dzieci bez opieki1038. Jak 

podkreślali prelegenci, dzieci często cierpią w sposób nieproporcjonalny i doświadczają 

zakłóceń w edukacji. Utrudnia to integrację społeczną ich i całej rodziny. Uczestnicy 

wezwali wszystkich, aby postrzegali dzieci nie tylko jako przyszłość społeczeństw, ale 

jako integralną część obecnej rzeczywistości1039. Zebrani zaproponowali różnorodne 

rozwiązania, ale wszystkie były zakorzenione w promocji edukacji, dialogu i edukacji 

medialnej. Dzięki tym procesom zarówno migranci, jak i Europejczycy mogą poznać 

swoje wspólne słabości i przejść od strachu do współczucia i solidarności. Natomiast 

przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili chęć bliższej współpracy z kościołami w 

zakresie promowania integracji migrantów1040.  

1.3.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego  

W październiku 2016 roku Komisja zatwierdziła wniosek skierowany do 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia roku 2018 „Europejskim 

Rokiem Dziedzictwa Kulturowego”, aby podkreślić rolę europejskiego dziedzictwa 

kulturowego w rozwijaniu wspólnego poczucia historii i tożsamości1041. Z danych 

przedstawionych przez COMECE, wynikało, że dziedzictwo religijne Europy stanowi 

jeden z filarów tożsamości kulturowej Europy. Znajduje się tu 400 000 obiektów 

sakralnych (katedry, kościoły, kaplice, klasztory, zakony, synagogi, meczety) wraz z ich 

zawartością (wyposażenie, pomniki, rzeźby, obrazy, freski, srebro, szaty liturgiczne, 

biblioteki) oraz wszyscy architekci, artyści i muzycy, których inspirowali na przestrzeni 

wieków: ich zapis historii narodowej, lokalnej i indywidualnej sięga ponad 1000 lat – 

stanowi wyjątkową i istotną część tożsamości kulturowej Europy1042. W sprawozdaniu z 

dnia 8 września 2015 roku posła Mircea Diaconu na temat zintegrowanego podejścia do 

 
1037Tamże. 
1038Tamże. 
1039Tamże. 
1040Tamże. 
1041COMECE, EU proposes 2018 as the European Year of Cultural Heritage, 

http://www.comece.eu/site/en/interculturaldialogueeduc/index7.html (dostęp: 23.07.2021) 
1042Tamże. 
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dziedzictwa kulturowego w Europie przyjętym przez Parlament Europejski 

stwierdzono, że „dziedzictwo religijne stanowi niematerialną część europejskiego 

dziedzictwa kulturowego i że historyczne dziedzictwo religijne należy chronić ze 

względu na jego wartość kulturową, niezależnie od jego religijnego 

pochodzenia ”1043. Zdaniem posła to, czego teraz potrzebuje Europa, to plan ochrony 

dziedzictwa religijnego na szczeblu europejskim, aby zapewnić, że te historyczne 

budynki i ich wnętrza zostaną zachowane jako część naszej przyszłości1044. Dziedzictwo 

religijne, konkluduje eurodeputowany, stanowi zdecydowanie największą pojedynczą 

kategorię europejskiego dziedzictwa kulturowego i jest tą, do której Europejczycy są 

bardzo przywiązani. Odnosi się to nie tylko do tych wszystkich wspaniałych, ogromnych 

katedr, które posiada Europa, ale również potencjał skarbów przechowywanych w 

mniejszych budynkach jest nadal w dużej mierze niewykorzystany1045.  

Rezultatem wyżej omówionej inicjatywy była zorganizowana przez COMECE w 

lutym 2018 roku konferencja „Promowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy”1046. 

Spotkanie odbyło się w ramach „Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego” 

omawianego w poprzednich akapitach. Inicjatywa europejska miała zachęcić więcej osób 

do odkrywania i angażowania się w dziedzictwo kulturowe Europy oraz do wzmacniania 

poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Jak zauważają 

przedstawiciele COMECE, jeśli najczęściej odwiedzanymi miejscami w Europie są 

katedra Notre-Dame i bazylika Sacré-Cœur, nie ma wątpliwości, że dziedzictwo religijne 

Europy reprezentuje zdecydowanie największy i najbardziej popularny wymiar 

europejskiego dziedzictwa kulturowego1047. COMECE zaprezentowało przykłady 

najlepszych praktyk mających na celu wzmocnienie dziedzictwa religijnego. 

Obejmowały one, na poziomie europejskim: Kaplicę św. Marcina w Stari 

Brod/Chorwacja; pielgrzymki św. Kolumba czy melodie Europy Wschodniej w hymnach 

Żmudzi na Litwie i historycznej katedrze w Chartres we Francji, która dziś jest miejscem 

spotkań i dialogu1048. Zdaniem Sekretarza Generalnego COMECE „kultura 

chrześcijańska to jedność w różnorodności (…) to dialog, szacunek dla odmienności. 

 
1043European Parliament, Report: towards an integrated approach to cultural heritage for 

Europe (2014/2149(INI)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-
0207_EN.html?redirect (dostęp: 23.07.2021) 

1044Tamże. 
1045Tamże. 
1046COMECE, COMECE: Promoting Europe’s Christian Heritage, 

http://www.comece.eu/promoting-europes-christian-heritage (dostęp: 13.08.2021) 
1047Tamże. 
1048Tamże. 
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(…) tak więc tutaj w Brukseli nie ma konkretnych żądań, ale raczej 

propozycja kultury otwartej na przyjęcie wszystkich”1049. Według słów Paula Tighe, 

sekretarza Papieskiej Rady ds. Kultury, „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego” 

wyznaczony przez Unię Europejską na rok 2018 „jest momentem, który pozwala nam 

dzielić się tym, co mamy, niezwykłym dziedzictwem, bogatym w zabytki i dzieła sztuki, 

ważne pod względem historycznym, kulturowym i artystycznym, a także 

egzystencjalnym”1050. Natomiast zdaniem ks. Alain Paul Charles Lebeaupin, Nuncjusza 

Apostolskiego przy Unii Europejskiej: „Nie można zbudować Europy, jeśli jej narody nie 

nauczą się wzajemnie poznawać”1051. Jego słowa powtórzył Tibor Navracsics, komisarz 

UE ds. kultury: „za pięknymi fasadami, za naszymi najlepszymi muzeami i najlepszymi 

kościołami kryje się historia, która mówi nam, kim jesteśmy. Niesie cenne sugestie 

dotyczące naszej przeszłości i przyszłości, to tam są nasze korzenie. To „dziedzictwo, 

które musimy znać, kultywować i przekazywać”1052. W rzeczywistości, powiedział 

komisarz UE, „jeśli obecnie, na przykład, niektórzy z naszych młodych ludzi 

radykalizują się w ciągu kilku miesięcy i buntują się przeciwko własnym 

społecznościom, aby popełnić najokrutniejsze zbrodnie, czy to nie dzieje się jakoś 

dlatego, że zawiedliśmy promować nasze wspólne wartości i tworzyć dla nich poczucie 

przynależności? Jeśli nasza polityka integracji społecznej zawodzi, czy nie jest tak 

dlatego, że zapomnieliśmy wykorzystać nasze bogate, różne tożsamości do 

zjednoczenia? Jeśli tak wielu obywateli zastanawia się, co to znaczy być 

Europejczykiem, czyż nie dlatego, że zamiast definiować i wyjaśniać, przyjęliśmy za 

pewnik, że znają odpowiedź?”1053. „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 

podsumował komisarz UE – będzie sukcesem tylko wtedy, gdy wykorzystamy nasze 

skarby kultury, aby odpowiedzieć na te drażliwe pytania; jeśli wykorzystamy tę okazję 

jako zaproszenie do dzielenia się i kochania naszej wspólnej przeszłości oraz do 

budowania lepszej Europy na przyszłość”1054.  

Natomiast wiosną 2021 roku COMECE uruchomiło nową inicjatywę dotyczącą 

chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego UE, pt. „Chrześcijańskie dzieła sztuki z 

 
1049Tamże. 
1050Tamże. 
1051Tamże. 
1052Tamże. 
1053Tamże. 
1054Tamże. 
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miesiąca na miesiąc”1055. Nową inicjatywę promującą chrześcijańskie 

dziedzictwo kulturowe z diecezji delegatów biskupich COMECE w całej Europie. 

Inicjatywa, zainicjowana 8 kwietnia 2021 roku, jest następstwem konferencji 

„Promowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy” i ma na celu prezentację i refleksję 

na temat kultury chrześcijańskiej i jej społecznego znaczenia w Unii Europejskiej. We 

współpracy z diecezjami każdego z delegatów biskupich COMECE będzie udostępniać 

przykłady arcydzieł sztuki chrześcijańskiej za pośrednictwem swoich kanałów 

społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin), zachęcając do refleksji 

nad europejskim wymiarem tego dziedzictwa i nad różnorodnością, bogactwo i piękno 

dzieł sztuki często niedostępne dla szerszej publiczności1056. Uzasadniając powyższą 

decyzję sekretarz generalny COMECE ks. Manuel Barrios Prieto stwierdził, że 

„chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe to kluczowy element tożsamości europejskiej, 

który wskazuje na wspólną historię europejskich obywateli i Kościołów, okazując się 

niezwykle znaczącym także w obecnych czasach, zwłaszcza w kontekście obecnej 

pandemii Covid-19”1057.   

1.3.3. Nowe wytyczne UE dotyczące ochrony miejsc kultu 

przed aktami terrorystycznymi 

Miejsca kultu religijnego są uważane za szczególnie podatne na ataki ze względu 

na ich dostępność i fakt, że zazwyczaj stosuje się ograniczone środki bezpieczeństwa. W 

ostatnich latach ekstremiści atakowali miejsca kultu religijnego różnych 

wyznań. Informacje zwrotne zebrane od instytucji i władz religijnych sugerują, że 

istnieje coraz większe zaniepokojenie bezpieczeństwem i należy zachować równowagę 

między bezpieczeństwem a zachowaniem otwartego charakteru miejsc kultu 

religijnego. Z powyższych względów w dniu 9 grudnia 2020 roku Komisja Europejska 

przedstawiła nowy program UE w zakresie zwalczania terroryzmu na lata 2020-20251058, 

w którym zobowiązała się skoncentrować na obszarach priorytetowych, w tym na 

 
1055COMECE, COMECE launches new initiative on EU Christian cultural heritage, 

http://www.comece.eu/comece-launches-new-initiative-on-eu-christian-cultural-heritage (dostęp: 
20.09.2021) 

1056Tamże. 
1057Tamże. 
1058European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipate, Prevent, Protect, Respond 
COM(2020) 795 final, Brussels 2020, s. 1-25, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/default/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_
council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf (dostęp: 
20.08.2021) 
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miejscach kultu wszystkich wyznań, które są mają szczególną wartość 

symboliczną i z tego względu często stają się celem ataków terrorystów. W ramach 

działań w pierwszej kolejności pod auspicjami Komisji w maju 2021 roku opracowano 

krótki przewodnik - „EU Quick Guide to suport to protection of places of worship”1059, 

aby pomóc miejscom kultu ocenić zagrożenia, z jakimi się borykają, i wdrożyć środki 

zwiększające ich ochronę przed terroryzmem. Zapowiedziano także, że od 2021 roku 

mają nastąpić dalsze działania mające na celu zwiększenie świadomości, ochrony i 

zdolności zainteresowanych stron, w szczególności za pośrednictwem Forum 

Operatorów UE ds. Ochrony Przestrzeni Publicznej oraz poprzez wspieranie istotnych 

finansowo projektów za pośrednictwem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 

Policji1060.  

COMECE z uznaniem przyjęła wydanie „EU Quick Guide to suport to protection 

of places of worship” wspierającego ochronę miejsc kultu. COMECE podkreśliło, że 

dokument, w opracowaniu którego brało udział, stanowi część unijnej agendy 

antyterrorystycznej i ma na celu wspieranie małych i średnich miejsc kultu w UE za 

pomocą podstawowych kroków w celu oceny podatności na zagrożenia oraz poprawy 

świadomości i przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa bez zmiany świętego 

charakteru takich miejsc. Przedstawiciele COMECE zauważyli, że omawiany dokument 

został oparty na szczegółowym zestawie pytań, który za zadanie pomóc ocenić ryzyko i 

potrzebę środków ochronnych. Jednocześnie COMECE krytycznie odniosło się do kilku 

kwestii. W pierwszej kolejności Konferencja Biskupów zauważyła, że ochrona miejsc 

kultu powinna być zapewniona nie tylko na ich symboliczny charakter, ale przede 

wszystkim ze względu na to, że w miejscach tych ludzie korzystają z podstawowego 

prawa do wolności wyznania, zwłaszcza w wymiarze wspólnotowym. Po drugie, według 

COMECE wątpliwa jest również część terminologii użytej w końcowym dokumencie KE 

– np. świeckie odniesienie do „wydarzeń sezonowych” (seasonal events) zamiast „świąt 

religijnych” (religious festivals) lub „kluczowych uroczystości religijnych” (key religious 

celebrations). Ostatecznie jednak COMECE pomysł Komisji dotyczący dokumentu, 

 
1059European Commission, EU Quick Guide to suport to protection of places of worship, 

Brussels 2021, s. 1-20, 
http://www.comece.eu/dl/tNLqJKJKkLMOJqx4KJK/EU_Quick_Guide_to_support_the_protecti
on_of_Places_of_Worship_May_2021_HL.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

1060Tamże. 
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który miałby być regularnie aktualizowany w porozumieniu z 

Kościołami i wspólnotami religijnymi, oceniło pozytywnie1061.  

Mając powyższe na uwadze COMECE pozytywnie odniosła się również do 

uruchomionego w czerwcu 2021 roku konsorcjum „ProSPeReS” (Protection System for 

large gatherings of People in Religious Sites), którego koordynatorem jest Uniwersytet 

Łódzki, a w którego powstanie istotny wkład miała COMECE1062. Realizacja projektu 

finansowanego ze wspomnianego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Policji ma 

trwać do maja 2023 roku a jego celem jest podniesienie poziomu ochrony miejsc kultu 

poprzez nawiązanie współpracy naukowców, ekspertów i praktyków bezpieczeństwa, 

służb publicznych i instytucji wyznaniowych (reprezentujących Kościół Katolicki, 

Grecko-prawosławny i Gminę Wyznaniową Żydowską) w celu przygotowania 

kompleksowego system ochrony. System będzie obejmował środki zwiększające 

prewencję, ochronę, odstraszanie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i incydenty 

terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach religijnych, w tym ataki z użyciem 

agentów CBRN (Nuclear, radiological, biological and chemical agents). Działania będą 

składać się z zestawu szablonów, narzędzi, procedur, sprzętu, usprawnień infrastruktury 

zgodnie z „security in design” oraz protokołów współpracy ze służbami 

publicznymi. Wdrożenie systemu zostanie usprawnione poprzez przygotowanie i 

zainicjowanie szkoleń modułowych, w tym eLearning, mających zastosowanie w 

różnych typach edukacji w strukturach religijnych; prowadzenie ćwiczeń na dużą 

skalę; oraz prowadzenie ogólnoeuropejskiej kampanii uświadamiającej skierowanej do 

przywódców religijnych, wiernych i ogółu społeczeństwa1063. 

1.4. Międzynarodowa wolność religijna  

COMECE od wielu lat opowiada się za podjęciem przez UE działań w celu 

skutecznej ochrony wolności religijnej. I chociaż stosunek UE do Kościołów określa tzw. 

klauzula kościelna a gwarancję poszanowania wolności myśli, sumienia i wyznania 

przewiduje art. 10 „Karty Praw Podstawowych” to COMECE nie ustaje w promowaniu 

wolności religijnej w aspekcie indywidualnym jak i instytucjonalnym jako prawa 

podstawowego. W tej części dysertacji zostanie omówiona działalność COMECE, która 

 
1061COMECE, New EU guidance on protection of places of worship: a first step in the 

right direction, http://www.comece.eu/new-eu-guidance-on-protection-of-places-of-worship-a-
first-step-in-the-right-direction (dostęp: 31.07.2021)  

1062Tamże. 
1063European Commission, Protection System for large gatherings of People in Religious 

Sites, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-
details/31077817/101034230/ISFP (dostęp: 20.08.2021) 
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organizuje szereg spotkań, konferencji i innych forów wymiany myśli i 

poglądów przez przedstawicieli instytucji UE jak i innych kościołów na temat prawa do 

wolności religijnej. 

1.4.1. Naruszenia wolności religijnej 

Zdaniem COMECE, w każdym kraju, w którym prawa ludzi do wolności religii 

zostały naruszone – a nawet zagrożone – samo społeczeństwo jest zagrożone. Wolność 

wyznania jest w rzeczywistości ważnym wskaźnikiem oceny realizacji praw 

podstawowych jako całości.  

Mając na uwadze powyższe założenia, w dniu 18 marca 2011 roku COMECE 

wyraziło aprobatę dla orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w 

Strasburgu w sprawie Lautsi przeciwko Włochom1064. Wielka Izba ETPCz stwierdziła 18 

marca 2011 roku, że obecność krucyfiksów w klasach włoskich szkół państwowych nie 

jest sprzeczna z prawem do nauki. Decyzja ta wyraźnie obala poprzedni wyrok Izby 

ETPCz z 2009 roku. COMECE dostrzegło w tej decyzji uznanie słusznego miejsca 

chrześcijaństwa na rynku publicznym, a także uznanie różnorodności tradycji 

kulturowych w Europie1065. Faktem jest, kontynuują swój wywód przedstawiciele 

COMECE, że w całej Europie istnieje wiele modeli relacji państwo – kościół, ale 

otwartym pozostaje pytanie, jak radzić sobie z religią i symbolami religijnymi w 

szkołach publicznych i życiu publicznym. Ta różnorodność, kontynuują, wynika z 

różnych tradycji, tożsamości i historii państw członkowskich oraz z różnych modeli 

relacji Kościół-państwo1066. W ocenie COMECE, sąd słusznie przyznaje, że przy ocenie 

tej sprawy należy wziąć pod uwagę brak „europejskiego konsensusu w sprawie 

obecności symboli religijnych w szkołach państwowych”. Jak zauważają przedstawiciele 

COMECE, Trybunał trafnie skonstatował, że obecność krucyfiksu w szkołach nie 

utrudnia przekazywania programu nauczania w sposób obiektywny, krytyczny i 

pluralistyczny. Co więcej, obecność tego szczególnego symbolu religijnego ma raczej na 

celu przekazanie podstawowych wartości moralnych w szkołach publicznych1067.  

W świetle katolickiej zasady pomocniczości COMECE podziela pogląd 

Trybunału, że najwłaściwszym szczeblem, na którym można sensownie ocenić tego 

 
1064COMECE, Shift of ECHR finally acknowledges the diversity of approaches in Europe 

regarding religious symbols in the public square, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7731.html (dostęp: 16.07.2021) 

1065Tamże. 
1066Tamże. 
1067Tamże. 
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rodzaju kwestie, głęboko zakorzenione w tradycji danego kraju, jest poziom 

krajowy1068. W ocenie COMECE UE powinna zatem wyraźniej monitorować naruszenia 

wolności religii zarówno w UE, jak i na całym świecie. W tym celu COMECE 

zorganizowało w 2012 roku dwa „Seminaria Dialogu” z przedstawicielami instytucji UE. 

Pierwsze „Seminarium Dialogu”, odbyło się 30 marca 2012 roku w Brukseli zostało 

zorganizowane przez COMECE, CSC-CEC przy współudziale przedstawicieli Komisji 

Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)1069. Podczas 

całodniowej sesji Kościoły przedstawiły swoją ocenę ostatnich naruszeń wolności 

religijnej. Abp Coutts, arcybiskup Karaczi i Paul Bhatti, przedstawili raport na temat 

sytuacji chrześcijan i innych mniejszości w Pakistanie, gdzie mniejszości religijne cierpią 

z powodu przemocy i wywierania presji. Przedstawiciele Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych podzielili zamiar wzmocnienia monitorowania naruszeń wolności 

religijnej poprzez bardziej systematyczną i skoordynowaną strategię na szczeblu UE. 

Kościoły w pełni poparły zwiększenie potencjału ESDZ w tym zakresie i zachęciły 

ESDZ do opracowania „zestawu narzędzi” zawierającego środki i instrumenty do 

przeciwdziałania naruszeniom wolności religijnej na świecie oraz zaoferowały swoją 

wiedzę fachową w tej dziedzinie1070. W tym celu kanonik Gary Wilton z Kościoła 

anglikańskiego zaoferował kilka najlepszych praktyk, takich jak edukacja praw 

człowieka w kościołach i poza nimi, po wspólne seminaria z przedstawicielami policji, 

sądownictwa i religii z określonych stref konfliktu. Dodał również, że w umowach 

handlowych zawieranych przez UE z krajami trzecimi dobrym narzędziem jest 

wstawianie klauzul warunkowych dotyczących poszanowania praw człowieka, ale 

klauzule te muszą być bardziej skuteczne, zwłaszcza w odniesieniu do wolności 

religijnej1071. W odniesieniu do krajów, które zamierzają przystąpić do UE, referował 

mówca, Komisja Europejska powinna ze szczególną uwagą przyglądać się poszanowaniu 

podstawowego prawa do wolności wyznania i związanych z nim aspektów (prawa 

własności, wdrażanie praworządności). Wyraźne i jednoznaczne kroki w kierunku 

wprowadzenia w życie wolności wyznania muszą być podjęte przed dopuszczeniem 

kraju do członkostwa w UE1072. Jeśli chodzi o wymiar wewnętrzny, zdaniem prelegenta, 

głównym punktem odniesienia dla polityk UE w zakresie praw człowieka jest art. 2 TUE 

 
1068Tamże. 
1069COMECE, Dialogue Seminar with the EU Commision on Religious Freedom of 

Religion: the EU should set the standard on this central Human Right, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2012/article/7757.html (dostęp: 16.07.2021) 

1070Tamże. 
1071Tamże. 
1072Tamże. 
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oraz art. 10 „Karty Praw Podstawowych”, z tego względu 

instytucje UE powinny dopilnować, aby promowana była nie tylko indywidualistyczna 

interpretacja tego podstawowego prawa, ale także jego rozszerzenie, aby w pełni 

uwzględnić jego wymiar społeczny i instytucjonalny1073. Natomiast Peter Krömer z 

Kościoła Protestanckiego w Austrii oraz ks. Anthony Peck, Sekretarz Generalny 

Europejskiej Federacji Baptystów, podkreślili w swoich wystąpieniach potrzebę 

zwrócenia szczególnej uwagi na realizację praw mniejszościowych Kościołów i wspólnot 

religijnych w ramach przepisów antydyskryminacyjnych1074. Na zakończenie Kościoły 

zwróciły się do Agencji Praw Podstawowych (FRA) o sporządzenie ankiety na temat 

dyskryminacji ze względu na wolność wyznania w państwach członkowskich UE i w 

krajach kandydujących. Zdaniem prelegentów, w tym celu UE powinna również 

zachęcać państwa członkowskie do gromadzenia tego rodzaju danych na szczeblu 

krajowym i co roku dostarczać FRA odpowiednich informacji1075. 

W dniu 2 października 2012 roku Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Grupa 

EPL/EPP Group), COMECE oraz Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 

(Grupa ECR/European Conservatives and Reformists, ECR) zorganizowały w 

Parlamencie Europejskim drugie seminarium poświęcone ocenie sytuacji chrześcijan i 

wolności wyznania w Europie1076. Prelegenci zgodzili się, że konieczne są znaczne 

wysiłki w celu wyeliminowania działań dyskryminacyjnych wobec chrześcijan oraz że 

należy zapewnić wolność wyznania nie tylko mniejszościom, ale także chrześcijanom. 

Należy zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestie, które nie są poruszane w mediach. 

Podobnie inicjatywy ponadpartyjne muszą również odgrywać większą rolę w tym 

procesie1077. W swoim przemówieniu eurodeputowany Jan Olbrycht, 

wiceprzewodniczący Grupy EPL odpowiedzialny za stosunki międzykulturowe, 

zaznaczył, że każda forma dyskryminacji jest niedopuszczalna, a wszelkie działania 

dyskryminacyjne są sprzeczne z samymi fundamentami Unii Europejskiej. Tym samym, 

kontynuował, UE będzie występować przeciwko dyskryminacji wobec chrześcijan, 

którzy coraz bardziej czują się jak mniejszość wyznaniowa w Europie1078. W podobnym 

tonie wypowiedział się eurodeputowany Konrad Szymański (Grupa ECR), który 

 
1073Tamże. 
1074Tamże. 
1075Tamże. 
1076COMECE, Discrimination of Christians in Europe: freedom of religion must also be 

ensured for Christians, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2012/article/7770.html (dostęp: 16.07.2021) 

1077Tamże. 
1078Tamże. 
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dopowiedział, iż coraz więcej chrześcijan czuje się 

dyskryminowanych w państwach Unii. Jako przykład podał podważanie obecności 

krzyża i samego chrześcijaństwa, a także ograniczenia krytyki i wolności słowa ze 

względu na ochronę praw mniejszości seksualnych, a także podważanie wolności 

sumienia, szczególnie w zawodach medycznych1079. Także John Deighan, podkreślał 

specyficzną sytuację w Wielkiej Brytanii, głównie dyskryminację katolickich agencji 

adopcyjnych, noszenie chrześcijańskich symboli religijnych w miejscach publicznych 

(np. w miejscu pracy) oraz próbę redefinicji małżeństwa1080. Natomiast Profesor Rocco 

Buttiglione zwrócił uwagę na przepaść między aktywnymi mniejszościami, które mają 

wpływ na proces podejmowania decyzji, a milczącą większością chrześcijan, którzy boją 

się zająć centralne miejsce w opracowaniu programu politycznego. Inni eksperci z panelu 

przypomnieli Rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która określa bardzo 

konkretne obszary, w których należy chronić podstawowe prawa i wolności obywatelskie 

chrześcijan. Natomiast przedstawiciel Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej zauważył, 

że kluczową kwestią jest ochrona decyzji sumienia motywowanych religijnie. W swoim 

wystąpieniu Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny COMECE, wspomniał o 

pozytywnych skutkach ochrony równości i wolności wyznania w Radzie Europy i sądzie 

luksemburskim. Podczas seminarium panował wspólny konsensus, że Parlament 

Europejski i inne instytucje europejskie powinny wziąć pod uwagę powyższe kwestie i 

wykazać wymaganą wolę polityczną w celu wypracowania praktycznych rozwiązań w 

tym zakresie1081. 

W czerwcu 2013 roku COMECE wyraziło uznanie dla przyjęcia przez Radę 

Ministrów Spraw Zagranicznych UE nowych „Wytycznych UE w sprawie promowania i 

ochrony wolności religii lub przekonań”1082. Ten nowy instrument zapewnił personelowi 

ESDZ, delegatur UE, przedstawicielstw i ambasad operacyjny zestaw narzędzi do 

stosowania w stosunkach z państwami trzecimi. Ma na celu ochronę wszystkich 

wierzących i wspólnot religijnych. Jak zauważyło COMECE, biorąc pod uwagę 

systematyczne i nasilające się naruszenia wolności wyznania przez niektóre rządy i 

podmioty niepaństwowe w wielu krajach świata, pilnie potrzebne były tego typu 

działania i skuteczniejsze mechanizmy. Kościoły zawsze w pełni popierały wzrost 

potencjału ESDZ w tym zakresie i zachęcały ESDZ do opracowania „zestawu narzędzi” 

 
1079Tamże. 
1080Tamże. 
1081Tamże. 
1082COMECE, Religious Freedom Guidelines: a welcome step forward, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7799.html (dostęp: 16.07.2021) 
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zawierającego środki i instrumenty do przeciwdziałania naruszeniom 

wolności religijnej na świecie oraz oferowały swoją wiedzę fachową w tej dziedzinie. 

Chociaż niniejsze wytyczne, kontynuują przedstawiciele COMECE,  zawierają pewne 

szczegółowe instrumenty (tj. implementację wolności słowa §32), nadal pozostają dość 

ogólne, a niektóre szczegółowe kwestie mogą wymagać większej precyzji (tj. edukacja 

§41). Dlatego przyszły przegląd niniejszych „Wytycznych” dotyczących wolności 

religijnej może być, zdaniem COMECE, zgodny z zaleceniem Parlamentu Europejskiego 

z 13 czerwca 2013 roku w takich aspektach jak m.in.: wzmocnienie zbiorowego wymiaru 

wolności religijnej. Ponadto instytucje UE powinny dopilnować, aby promowana była 

nie tylko indywidualistyczna interpretacja tego podstawowego prawa, ale także jego 

rozszerzenie, aby w pełni uwzględnić jego wymiar społeczny i instytucjonalny. Jak 

kontynuują przedstawiciele COMECE, istotne jest również uznanie pełnego prawa 

rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi, zgodnie z 

prawem międzynarodowym a także bardziej wyważone podejście do zasady 

niedyskryminacji z uwzględnieniem wpływu, jaki zastosowanie tej zasady może mieć na 

wolność religijną1083.  

Na skutek kolejnych kryzysów humanitarnych oraz coraz częstszych przypadków 

prześladowania na tle religijnym w 2018 roku COMECE wystosowało apel do instytucji 

UE, aby przyjęte w 2013 roku „Wytyczne” zostały wdrożone oraz aby zapewniono 

środki instytucjonalne dla Specjalnego Wysłannika UE ds. ForRB1084. Jednocześnie 

zauważono, że przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja z dnia 3 października 2017 

roku uznająca, że Kościoły i podmioty wyznaniowe są „pierwszymi i długoletnimi 

podmiotami operacyjnymi w terenie w świadczeniu pomocy rozwojowej i humanitarnej” 

powinna zostać uzupełniona o „wskazówki dotyczące partnerstwa z kościołami i 

organizacjami wyznaniowymi oraz przywódcami religijnymi we współpracy na rzecz 

rozwoju”1085. 

1.4.2. Prawo do wolności religijnej 

W dokumencie z 1 lipca 2010 roku pt.: „A working document of the Secretariat 

of COMECE on human dignity as a source of equality; understanding of equality, equal 

treatment and discrimination in EU law; possibilities of finding proper balance between 

 
1083Tamże. 
1084COMECE, COMECE urges the EU to better protect and promote Freedom of 

Religion, https://www.comece.eu/comece-urges-the-eu-to-better-protect-and-promote-freedom-
of-religion/ (dostęp: 2.04.2022) 

1085Tamże.  
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equality, non-discrimination and justice; perspectives of clear legal 

framework” przedstawiciele COMECE w wyraźny sposób zauważyli, że sprawiedliwe, 

niedyskryminacyjne ustawodawstwo wymaga poszanowania prawa do samostanowienia 

Kościołów i organizacji religijnych w tym prawa w określaniu własnego zestawu idei, 

organizowaniu ich struktur, a także przejawianiu działalności religijnej i występów w 

życiu codziennym1086. Co więcej, kontynuują przedstawiciele COMECE, wymaga 

poszanowania wolności religii i prawa do uzewnętrzniania religii lub przekonań poprzez 

kult, nauczanie, praktykowanie i przestrzeganie, jak zapisano w art. 10 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. Przestrzeganie omawianej normy prawnej sprawia, że 

np. odmienne traktowanie oparte na religii lub przekonaniach nie stanowi dyskryminacji 

w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia danej osoby u pracodawcy konfesyjnego1087.  

Szersza kampania na rzecz omawianej kwestii została podjęta w 2016 roku w 

związku ze zwołaniem przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej „Forum 

Praw Podstawowych”. Na sympozjum, które obyło się w dniach 20-23 czerwca 2016 

roku, przedstawiciel COMECE biskup T.C.M. Hogenboom, stwierdził, że należy 

przypomnieć specyfikę Kościołów oraz wspólnot i stowarzyszeń religijnych, które, 

zgodnie z art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu państw UE, powinny być wyraźnie 

szanowane jako podmioty mające cenny wkład w orientację społeczeństw europejskich i 

Unia Europejska. Jednakże, kontynuował, coraz częściej na forum UE religia jako taka 

jest często przedstawiana jako „problem” („przeszkoda”), jako coś „negatywnego” dla 

społeczeństw europejskich i ich przyszłości. COMECE, zdaniem biskupa, zdecydowanie 

nie zgadza się z takim podejściem, gdyż religia jest atutem społeczeństwa. Wkład 

chrześcijaństwa w powstawanie i dalszy rozwój praw i wolności człowieka jest faktem i 

trwającą rzeczywistością. W tym sensie art. 17 TFUE ma zasadnicze znaczenie dla 

zapewnienia pełnego uwzględnienia głębokiej specyfiki wkładu Kościoła na szczeblu 

UE. Przykładem dobrej praktyki mogą być seminaria dialogu organizowane wspólnie z 

ekumenicznymi partnerami COMECE, czyli z CSC-CEC i Komisją Europejską na temat 

takich kwestii, jak handel ludźmi czy integracja migrantów. Dla COMECE dialog 

międzyinstytucjonalny i międzyreligijny, stwierdził biskup, oznaczał również, że 

instytucje UE powinny dążyć do terminowych, doraźnych konsultacji wstępnych z 

 
1086COMECE, A working document of the Secretariat of COMECE on human dignity as a 

source of equality; understanding of equality, equal treatment and discrimination in EU law; 
possibilities of finding proper balance between equality, non-discrimination and justice; 
perspectives of clear legal framework, Brussels 2010, s. 35,  
http://www.comece.eu/dl/tLslJKJOMnoJqx4KJK/20100601PUBJUS_EN.pdf (dostęp: 
24.07.2021) 

1087Tamże, s. 38. 
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Kościołami i wspólnotami lub stowarzyszeniami religijnymi, 

zwłaszcza w sprawie wniosków ustawodawczych, które przedstawiają jasne i istotne 

implikacje dla ich działalności i statusu. Biskup stanowczo podkreślił, że dialog 

przewidziany w art. 17 TFUE nie jest dialogiem między Kościołami, związkami 

religijnymi czy wspólnotami, ale między instytucjami UE z jednej strony a Kościołami, 

stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi z drugiej. Nie przewiduje zatem „dialogu 

międzyreligijnego” ani nie daje instytucjom UE podstawy prawnej do organizowania 

dialogu między ww. aktorami. Artykułu 17 TFUE nie należy również mieszać z innymi 

rodzajami dialogów instytucjonalnych przewidzianych w Traktatach (np. dialog ze 

społeczeństwem obywatelskim)1088. 

W oświadczeniu z czerwca 2017 roku COMECE, mając na uwadze zaplanowane 

na 2018 rok „Forum Praw Podstawowych 2018”, podkreślił związek między 

przynależnością do wspólnoty a możliwością życia we wspólnocie zgodnie z własną 

wiarą. W swojej prezentacji przedstawiciel COMECE zwrócił uwagę na m.in. na 

strukturalne znaczenie we wszystkich politykach pierwszego antropologicznego miejsca 

przynależności - rodziny; a także na szczególną pozycję dzieci, wychowywanych 

wspólnie przez ojca i matkę. Kluczowym wątkiem były jednak rozważania na temat 

konieczności przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wyznanie w UE. W ocenie 

autora wystąpienia, mając na uwadze doświadczenia wiernych z różnych państw 

członkowskich UE, wykazywanie przynależności do religii może prowadzić do 

dyskryminacji ze względu na prawo/praktykę. Wymagane jest zatem pozytywne 

zrozumienie „przynależności”, zakorzenione w ludzkiej godności i poszanowaniu 

różnorodności (np. kulturowej, religijnej, etnicznej itp.). Z tego względu, jak zauważono, 

konieczna jest ochrona podstawowych praw podstawowych, takich jak sprzeciw 

sumienia i wolność wypowiedzi. Jeśli chodzi o poziom instytucjonalny, w wystąpieniu 

podkreślono konieczność rozróżnienia dialogu na podstawie art. 11 TUE (społeczeństwo 

obywatelskie) i art. 17 TFUE (Kościoły i stowarzyszenia lub wspólnoty religijne), gdyż 

Kościół nie jest organizacją pozarządową1089.  

We wrześniu 2017 roku COMECE uczestniczyło w spotkaniu ekspertów ds. 

religii i praw człowieka zorganizowanym przez FRA, która uznała kluczowy wkład 

 
1088COMECE, The common space between religious traditions and human rights, s. 1-4,  

http://www.comece.eu/dl/mkpsJKJKoknmJqx4KJK/Mgr_Hoggenboom_FRA_Vienna_June_201
6.pdf (dostęp: 31.07.2021) 

1089COMECE, COMECE contributes to the theme of the Fundamental Rights Forum 
2018, http://www.comece.eu/comece-contributes-to-the-theme-of-the-fundamental-rights-forum-
2018 (31.07.2021)  
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Kościołów i wspólnot religijnych w obszarze praw podstawowych. 

COMECE zostało zaproszone do aktywnego udziału i wyrażenia opinii jako 

przedstawiciel Kościoła katolickiego. W ocenie COMECE ta nowa inicjatywa może być 

postrzegana jako pozytywne wdrożenie art. 17 TFUE1090.  

W październiku 2018 roku odbyło się kolejne „Forum Praw Podstawowych”. W 

swoim wystąpieniu COMECE podkreśliło szczególny wkład Kościołów w dziedzinie 

ochrony praw człowieka. Ponadto w ramach sympozjum COMECE podkreśliło ścisły 

związek między „przynależnością” a możliwością życia każdej osoby ludzkiej samotnie i 

we wspólnocie zgodnie z własną wiarą. Odnosząc się do różnych niedawnych spraw 

(m.in. próby kryminalizacji obrzezania1091, kwestii związanych z rytualnym ubojem 

zwierząt, problematycznego orzeczenia dotyczące zatrudnienia u pracodawcy 

konfesyjnego1092) COMECE postawiło pytanie, czy w UE podstawowe prawo człowieka 

do wolności wyznania może być coraz bardziej ograniczane. COMECE podkreśliło, że 

dyskusje na temat roli Kościołów i wspólnot religijnych powinny opierać się na 

koncepcji „wspólnej odpowiedzialności” zamiast „wspólnej przestrzeni” między religią a 

prawami człowieka. Na zakończenie COMECE wyraziło uznanie dla zaangażowania 

Pierwszej Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness we 

wdrażanie art. 17 TFUE oraz dla zwiększonej uwagi Agencji ds. Dialogu z Kościołami i 

Wspólnotami Religijnymi1093. Natomiast w grudniu 2018 roku podczas seminarium 

dialogowego, które odbyło się w Parlamencie Europejskim przewodniczący Komisji 

Prawnej COMECE, podkreślił kluczowe znaczenie promowania i ochrony 

podstawowego prawa do wolności wyznania dla wszystkich. Podkreślił, że stanowi to 

obowiązek dla instytucji UE, jak również władz krajowych, aby w ramach pełnego 

 
1090COMECE, COMECE participates to expert meeting on religion and human rights, 

http://www.comece.eu/comece-participates-to-expert-meeting-on-religion-and-human-rights 
(dostęp: 31.07.2021) 

1091COMECE, Criminalisation of circumcision: putting the fundamental rights’ system at 
risk!,  http://www.comece.eu/criminalisation-of-circumcision-putting-the-fundamental-rights-
system-at-risk (dostęp: 31.07.2021) 

1092Court of Justice of the European Union, The requirement of religious affiliation for a 
post within the Church must be amenable to effective judicial review, Luxembourg 2018, s. 1-2, 
s. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180046en.pdf (dostęp: 
20.08.2021)  

1093COMECE, COMECE contribution to the 2018 Fundamental Rights Forum, 
http://www.comece.eu/comece-contribution-to-the-2018-fundamental-rights-forum (dostęp: 
31.07.2021) 
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stosowania prawa do wolności wyznania zapobiegać dyskryminacji 

osób bez względu na ich przynależność do większościowych lub mniejszościowych 

wyznań religijnych”1094. 

COMECE potwierdziło podstawowe prawo do wolności religii (Freedom of 

Religion or Believe, ForRB) podczas spotkania w Parlamencie Europejskim 5 listopada 

2018 roku, podkreślając problem „analfabetyzmu religijnego” i potrzebę wzmocnienia 

unijnego mechanizmu jego ochrony1095. W wydarzeniu zorganizowanym przez 

eurodeputowanego Andrzeja Grzyba (Grupa EPL) uczestniczyła m.in. Mairead 

McGuinness, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Jan Figel, specjalny 

wysłannik UE ds. FoRB oraz przedstawiciele Kościołów, organizacji religijnych i 

niewyznaniowych. Podkreślając różne wymiary prawa do wolności religii i jego 

znaczenie jako fundamentu praw człowieka, COMECE wezwała polityków i 

społeczeństwo obywatelskie do lepszego zajęcia się „analfabetyzmem religijnym”, który 

przyczynia się do podsycania negatywnych uprzedzeń i stereotypów wymierzonych w 

wiernych i religię1096. COMECE wyraziło szczególną odpowiedzialność podmiotów 

medialnych (art. 10 EKPC) za działanie zgodnie z zasadami odpowiedzialnego 

dziennikarstwa oraz pozytywny i pełen szacunku wkład w publiczne debaty na temat 

religii. COMECE pozytywnie oceniło propozycję objęcia Specjalnego Przedstawiciela 

UE ds. ForRB zwierzchnictwem Wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. COMECE 

sugerowało również przeformułowanie kompetencji Specjalnego Przedstawiciela UE na 

urząd z silnym, niezależnym i elastycznym mandatem1097.  

Istotne z punktu powyższych rozważ było przyjęcie przez Parlament Europejski 

w dniu 15 stycznia 2019 roku rezolucji w sprawie wytycznych UE i mandatu 

Specjalnego Wysłannika UE ds. Wolności Religii poza Unią Europejską1098. COMECE z 

uznaniem przyjęło uchwalenie tej rezolucji, gdyż zdaniem organizacji wzmacnia ona 

wspólnotowy wymiar podstawowego prawa do wolności religijnej, w tym uznanie 

 
1094COMECE, COMECE recalls core human rights principles in major EP Dialogue 

Seminar,  http://www.comece.eu/comece-recalls-core-human-rights-principles-in-major-ep-
dialogue-seminar (dostęp: 31.07.2021) 

1095COMECE, COMECE: „freedom of religion is a cornerstone of human rights”,  
http://www.comece.eu/freedom-of-religion-is-a-cornerstone-of-human-rights (dostęp: 
16.07.2021) 

1096Tamże. 
1097Tamże. 
1098COMECE, EP gives new impetus to Freedom of Religion outside the EU, 

http://www.comece.eu/ep-gives-new-impetus-to-freedom-of-religion-outside-the-eu (dostęp: 
16.07.2021) 
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osobowości prawnej społeczności w ramach prawa międzynarodowego (art. 

18 MPPOiP1099). COMECE pozytywnie oceniło również poparcie w rezolucji walki z 

dyskryminacją ze względu na religię oraz uznanie działaczy na rzecz wolności religijnej 

za obrońców praw człowieka. Zgodnie z zaleceniami COMECE przedłożonymi na 

wspomnianym powyżej posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności 

religii (ForRB) zorganizowanym 5 listopada 2018 roku, w rezolucji uznano 

„analfabetyzm religijny” za jeden z czynników podsycających uprzedzenia i stereotypy. 

Ponadto na mocy rezolucji wzmocniono kompetencje Specjalnego Wysłannika UE, 

między innymi proponując wieloletnią kadencję podlegającą corocznemu przeglądowi 

oraz rozwój jego sieci roboczych we wszystkich odpowiednich instytucjach UE1100. 

1.5. Sprawy zewnętrzne UE 

COMECE ściśle towarzyszy głównym obszarom polityki zewnętrznej UE jak 

m.in. wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca na rzecz rozwoju i 

pomoc humanitarna, czy prawa człowieka. COMECE jest wspomagana w tej misji przez 

Komisję ds. Stosunków Zewnętrznych UE1101. 

COMECE wielokrotnie wypowiadało się na forum publicznym potępiając 

wydarzenia skutkujące masowymi migracjami. Apelowało również do Unii Europejskiej 

i państw członkowskich o zapewnianie migrantom podstawowych praw człowieka 

potępiając akty terroryzmu skutkujące masową ucieczką ludności z terenów objętych 

działaniami zbrojnymi.  

1.5.1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego potępiająca ataki 

na wspólnoty chrześcijańskie w Egipcie i Malezji w 

2010 roku 

W styczniu 2010 roku Sekretariat COMECE wyraził zadowolenie z przyjęcia 

przez Parlament Europejski rezolucji potępiającej ataki na wspólnoty chrześcijańskie w 

Egipcie i Malezji1102, stwierdzając, że zabójstwo z 6 stycznia 2010 roku sześciu 

 
1099Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., w: 

Prawo w stosunkach międzynarodowych…, s. 162-179. 
1100COMECE, EP gives new impetus to Freedom of Religion outside the EU, 

http://www.comece.eu/ep-gives-new-impetus-to-freedom-of-religion-outside-the-eu (dostęp: 
16.07.2021) 

1101COMECE, EU External Affairs, https://www.comece.eu/policy-areas/eu-external-
affairs/ (dostęp: 1.04.2022) 

1102European Parliament, Resolution of the European Parliament of 21 January 2010 on 
recent attacks on Christian communities, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-
2010-0005_EN.html?redirect (dostęp: 16.07.2021) 
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koptyjskich chrześcijan i policjanta w Egipcie, a także ataki na kościoły i 

miejsca kultu w Malezji od stycznia 2010 roku stanowią poważne naruszenie praw 

człowieka1103. Unia Europejska, kontynuują, powinna wspierać mniejszości religijne – w 

tym wspólnoty chrześcijańskie – które są dziś prześladowane na całym świecie. Biskupi 

w tym zakresie powołują się na dane wskazujące, że 75% do 85% wszystkich 

prześladowań religijnych na świecie jest skierowanych przeciwko ludziom wiary 

chrześcijańskiej, a każdego roku 170 000 chrześcijan traci swoje życie z powodu wiary, 

podczas gdy całkowita liczba wiernych, którzy są brutalnie prześladowani, wynosi 200 

milionów1104. Wobec powyższego, biskupi stwierdzają, że należy uznać, iż wspomniana 

rezolucja Parlamentu Europejskiego jest pokłosiem rezolucji przyjętej przez Radę 

Ministrów UE w dniu 16 listopada 2009 roku, w której potwierdzono „silne 

zaangażowanie Unii Europejskiej w promowanie i ochronę wolności religii lub 

przekonań” oraz „jej zamiar nadal priorytetowo traktować kwestie będące częścią 

polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka” zarówno w stosunkach 

dwustronnych, jak i na szczeblu wielostronnym1105. Na podstawie tych dwóch 

stanowczych oświadczeń Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego COMECE 

wezwało wysoką przedstawiciel UE ds. stosunków zewnętrznych, Catherine Ashton, do 

przełożenia tego priorytetu na działania, które ma podjąć nowa Europejska Służba 

Działań Zewnętrznych za co teraz odpowiada i który jest obecnie w trakcie tworzenia1106. 

Mając wyraźny zamiar udzielenia pomocy decydentom UE we wdrażaniu konkretnych 

środków mających na celu promowanie wolności religii w stosunkach zewnętrznych UE, 

biskupi członkowie COMECE utworzyli grupę ekspertów, której zadaniem było 

opracowanie „Memorandum w sprawie promowania wolności religii na świecie”1107. 

W październiku 2010 roku COMECE wypowiedziała się w przedmiotowej 

kwestii przy okazji konferencji „Prześladowania chrześcijan”, którą zorganizowali: 

eurodeputowany Mario Mauro (Grupa EPL) i eurodeputowany Konrad Szymańskiego 

(Grupa ECR) oraz COMECE1108. Zdaniem organizatorów wydarzenia, wolność religijna 

musi zostać włączona do europejskiej polityki zewnętrznej UE poprzez dodanie do 

 
1103COMECE, Violence against Christians in the World: The EU should promote 

determined and efficient diplomatic action, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2010/article/7686.html (dostęp: 16.07.2021)  

1104Tamże. 
1105Tamże. 
1106Tamże. 
1107Tamże. 
1108COMECE, European Parliament takes action to promote Religious freedom, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2010/article/7717.html (dostęp: 16.07.2021) 
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umów z krajami trzecimi wiążącej klauzuli o poszanowaniu wolności 

wyznania. Jak zauważyli przedstawiciele organizatorów konferencji, naruszenia prawa 

do wolności religii lub przekonań mają miejsce na całym świecie i każdego roku dotyka 

to około 100 milionów chrześcijan. Powołując się na dane z „Open Doors International” 

w 2010 roku, zauważono, że w pierwszej dziesiątce krajów, w których chrześcijanie są 

najbardziej prześladowani z powodu swojej wiary, znalazły się Korea Północna, Iran, 

Arabia Saudyjska, Somalia, Malediwy, Afganistan, Jemen, Mauretania, Laos i 

Uzbekistan1109. Konferencja pozwoliła na zabranie głosu przez głównych świadków 

prześladowań chrześcijan na całym świecie: bp Eduard Hiiboro Kussala, biskup 

katolickiej diecezji Tombura, Yambio w Sudanie Południowym, bp Louis Sako, 

chaldejski arcybiskup Kirkuku w Iraku, T.M. Joseph, dyrektor Newman College w 

Thodupuzha, Indie i Kok Ksor, prezes Fundacji Montagnard (Wietnam)1110. W swoim 

przemówieniu Eurodeputowany Konrad Szymański (Grupa ECR) przypomniał, że: „75% 

zgonów związanych z przestępstwami z nienawiści na tle wyznaniowym dotyka ludzi 

wyznania chrześcijańskiego, co czyni chrześcijan najbardziej prześladowaną grupą 

religijną na świecie”1111. Natomiast Mario Mauro, poseł do PE (Grupa EPL) podkreślił, 

że wolność religijna jest warunkiem konstatującym inne wolności, z tego też względu 

należy nalegać na obronę tej zasady1112. Kolejny prelegent, poseł do PE Othmar Karas, 

wiceprzewodniczący Grupy PPE odpowiedzialny za działalność międzyreligijną, 

podkreślił, że religie są ważną częścią tożsamości europejskiej, a zatem międzyreligijny 

dialog ma kluczowe znaczenie dla świadomości politycznej i europejskiej”1113.  

Z okazji wspomnianej konferencji Sekretariat COMECE przedstawił 

„Memorandum o wolności religijnej”. Tekst zawierał jedenaście zaleceń skierowanych 

do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady i Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych UE, aby w ramach ich odpowiednich obowiązków przyczynić się do 

propagowania wolności religijnej w stosunkach zewnętrznych UE. W „Memorandum” 

przypomniano, że „prawo do wolności religijnej jest tak ściśle związane z innymi 

prawami podstawowymi, co czyni poszanowanie wolności religijnej równoznaczne z 

przestrzeganiem praw podstawowych”1114. 

 

 
1109Tamże. 
1110Tamże. 
1111Tamże. 
1112Tamże. 
1113Tamże. 
1114Tamże. 



 253

 

1.5.2. Stanowisko COMECE wobec braku poparcia dla 

„Wspólnej deklaracji potępiającej prześladowania 

religijne na Bliskim Wschodzie” z 2011 roku 

W lutym 2011 roku COMECE wyraziło ubolewanie, że kilkunastu ministrów 

spraw zagranicznych UE nie zdołało uzgodnić wspólnej deklaracji potępiającej 

prześladowania religijne1115. Jak zauważono w omawianym oświadczeniu, porozumienie 

nie powiodło się ze względu na wewnętrzne spory między ministrami dotyczące 

konkretnego odniesienia do włączenia chrześcijan jako ofiar prześladowań religijnych. 

COMECE zastanawiało się nad tym wahaniem, ponieważ opinia publiczna w Europie 

zdała sobie sprawę ze szczególnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie po 

niedawnych atakach na kościoły w Iraku i Egipcie. Ponadto Parlament Europejski (20 

stycznia 2011 roku) i Rada Europy (27 stycznia 2011 roku) utorowały już drogę do 

konkretnego potępienia prześladowań chrześcijan, przyjmując obie rezolucje wyraźnie 

potępiające przemoc wobec chrześcijan1116. Statystyki, kontynuują biskupi COMECE, 

dotyczące wolności religijnej z ostatnich lat pokazują, że większość aktów przemocy 

religijnej ma miejsce wobec chrześcijan. Sytuacja zaostrzyła się na Bliskim Wschodzie, 

zwłaszcza w Iraku, gdzie prześladowania mogą w nadchodzących miesiącach 

doprowadzić do zaniku wspólnot chrześcijańskich. Jak podkreślają biskupi, 

zaangażowanie UE w obronę praw podstawowych i wolności religijnej jest wyraźnie 

określone w Traktacie UE i w „Karcie Praw Podstawowych” oraz zostało potwierdzone 

w wielu deklaracjach1117. 

Apel COMECE sprawił, że 21 lutego 2011 roku Rada UE wypowiedziała się w 

sprawie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na religię lub przekonania. 

W paragrafie 2 Rada potępiła akty przemocy „przeciwko chrześcijanom i ich miejscom 

kultu, pielgrzymom muzułmańskim i innym wspólnotom religijnym”1118. Jednak, jak 

zauważają biskupi COMECE, bezpieczeństwo i przetrwanie wspólnot chrześcijańskich, 

zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, wymaga konkretnych działań. Na wspominanym 

 
1115COMECE, Persecution of Christians: a most regrettable wavering on a strong 

diplomatic EU commitment, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7728.html (dostęp: 16.07.2021) 

1116Tamże. 
1117Tamże. 
1118COMECE, Persecution of Christians finally given the attention it deserves. Concrete 

political action is now needed, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7729.html (dostęp: 16.07.2021) 



 254

wyżej posiedzeniu 31 stycznia 2011 roku Rada Ministrów nie doszła do 

konkluzji ze względu na wewnętrzne spory ministrów dotyczące konkretnego odniesienia 

do uznania chrześcijan za główny cel prześladowań religijnych w różnych krajach i 

terytoriach, m.in. w Iraku, Egipcie, Pakistan, Nigeria, Cypr, Filipiny, Iran, Indie i 

Wietnam. W ocenie COMECE porozumienie z lutego 2011 roku nastąpiło po wyraźnej 

dezaprobacie takiego postępowania wyrażonego przez kilku przedstawicieli państw 

członkowskich UE oraz poszczególnych posłów do PE w sprawie negatywnego wyniku 

poprzedniego posiedzenia1119. COMECE zauważyło, że Rada Ministrów powinna 

przełożyć te słowa na konkretne działania, aby zagwarantować, że chrześcijanie i inne 

mniejszości religijne na całym świecie mogą korzystać z podstawowych praw i wolności, 

w tym wolności wyznania, których są obecnie pozbawione. W tym zakresie COMECE 

powołało się na słowa papieża Benedykta XVI, który powiedział 1 stycznia 2011 roku, 

że rządy muszą poprzeć swoje słowa i podjąć konkretne i stałe zobowiązanie do 

położenia kresu przemocy antyreligijnej. COMECE ma jednak nadzieję, że UE wdroży 

swoje konkluzje w znaczących działaniach politycznych, a tym samym pomoże 

zlikwidować wyraźny podział religijny, wojnę kultur i religii oraz falę czystek 

religijnych1120. Ponadto, zdaniem COMECE, baronessa Ashton, wysoka przedstawiciel 

UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, mogłaby zapewnić w nowej 

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych stałe instytucjonalne podejście do ochrony 

wolności sumienia i wyznania na całym świecie1121. 

1.5.3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2016 roku 

uznająca działania ISIS za zbrodnie ludobójstwa 

W dniu 1 grudnia 2015 roku w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja 

wysokiego szczebla na temat dialogu międzywyznaniowego i sytuacji chrześcijan na 

całym świecie, zorganizowana przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Antonio 

Tajaniego, z udziałem przewodniczącego Martina Schulza1122. Podczas swojego 

przemówienia wiceprzewodniczący COMECE, Jean Kockerols, biskup pomocniczy 

 
1119Tamże. 
1120Tamże. 
1121Tamże. 
1122COMECE, High-level conference on the persecution of Christians in the world., 

European Parliament, 1 December 2015, Brussels, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/9917.html (dostęp: 16.07.2021) 



 255

Malines-Bruxelles, stwierdził, że na obszarach objętych konfliktami 

międzynarodowe programy pokojowe muszą obejmować chrześcijan1123. 

W dniu 3 lutego 2016 roku, w obliczu zagrożenia terroryzmem ze strony ISIS, 

została przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja pt.: „On the systematic mass 

murder of religious minorities by the so-called ‘ISIS/Daesh’”. COMECE komentując to 

wydarzenie stwierdziło, że stanowi ona krok naprzód w ułatwianiu środków mających na 

celu zapobieganie trwającemu, rozpoczynającemu się ludobójstwu na chrześcijanach i 

innych mniejszościach. Przedstawiciele COMECE podkreślili, że to Papież Franciszek 

już 9 lipca 2015 roku jako jeden z pierwszych, użył terminu „ludobójstwo” do opisania 

systematycznych, barbarzyńskich, śmiertelnych ataków na Bliskim Wschodzie 

wymierzonych we wspólnoty chrześcijańskie i inne grupy z powodu ich przynależności 

religijnej. W ocenie COMECE przyjęta rezolucja w sprawie systematycznego masowego 

mordu na mniejszościach religijnych przez ISIS, potwierdza, że te terrorystyczne czyny 

podjęcia działań na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i 

karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. Ponadto Parlament Europejski opowiedział się 

również za podjęciem działań, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała czyny ISIS za 

zbrodnię ludobójstwa1124. 

1.5.4. Prześladowania chrześcijan w Afryce i Ameryce 

Środkowej 

W latach 2007-2020 przedstawiciele omawianej organizacji wypowiadali się 

również na temat prześladowań chrześcijan w poszczególnych państwach. Przykład 

stanowi Zgromadzenie Plenarne Biskupów COMECE w dniach 21-23 listopada 2007 

roku, na którym zauważono, że biorąc pod uwagę sytuację uchodźców irackich - w 

szczególności chrześcijan, których UNHCR określa jako „najbardziej bezbronnych” - 

biskupi COMECE wzywają UE i jej państwa członkowskie do jak najszybszego 

porozumienia w sprawie przyjęcia większej liczby uchodźców irackich w ciągu 

 
1123COMECE, Speech by H.E. Mgr. Jean Kockerols Auxiliary Bishop of Malines-

Bruxelles and Vice-President of COMECE at the Ad-hoc high-level meeting in the framework of 
art. 17 TFEU “The persecution of Christians in the world - A call for action” European 
Parliament, Brussels, 1 December 2015, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/KkslJKJOOKNJqx4KJK/2015-12-
01_Speech_Bishop_Kockerols_at_EP_art17.pdf (dostęp: 16.07.2021) 

1124COMECE, Tragic fate of Christians and other minorities recognized as Genocide, 
http://www.comece.eu/tragic-fate-of-christians-and-other-minorities-recognized-as-genocide 
(dostęp: 16.07.2021) 
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najbliższych dwóch lat. Ponadto biskupi zwrócili się z prośbą, aby w 

pierwszej kolejności chore dzieci uchodźców z tego regionu były leczone w Europie1125.  

Nieobojętne COMECE pozostało na wydarzenia jakie miały miejsce w 

Demokratycznej Republice Konga (DRK), kiedy to sześć osób zginęło w Kinszasie w 

styczniu 2018 roku podczas demonstracji przeciwko opóźnionym wyborom i 

przedłużeniu mandatu prezydenta Kabili. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) większość ofiar stanowili katolicy, którzy pokojowo protestowali po 

uczestnictwie w niedzielnych mszach1126. Incydenty te miały miejsce zaledwie kilka dni 

po tym, jak Parlament Europejski przyjął w dniu 18 stycznia 2018 roku rezolucję 

podkreślającą, że „władze w DRK podjęły systematyczne nękanie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka”, w tym Kościoła 

Katolickiego i Comité Laic de Coordination (CLC)1127. 

Podobnie jak w przypadku Konga, dnia 11 lipca 2018 roku COMECE potępiła 

agresję przeciwko przywódcom Kościoła w Nikaragui podzielając tym samym wyrażone 

przez Ojca Świętego zaniepokojenie sytuacją po ataku z 9 lipca 2018 roku na kardynała 

Leopoldo Brenesa (arcybiskupa Managui), ks. José Silvio Baez (biskup pomocniczy 

Managui), a także Nuncjusza Apostolskiego. Atak miał miejsce po ich przybyciu przed 

bazylikę San Sebastian w Diriamba, na wizytę duszpasterską w celu wsparcia księży i 

wiernych, ofiar przemocy w rejonie Carazo. W przesłaniu opublikowanym przez 

konferencję biskupów katolickich w Nikaragui potępiono przemoc i powtórzono, że 

biskupi stoją po stronie cierpiących ludzi w kraju. Na skutek eskalacji konfliktu w 

związku z pogorszeniem sytuacji społecznej i procesem wyborczym, Rimantas Norvila, 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych COMECE, potwierdził solidarność z 

Kościołem w Nikaragui i wzywał UE do podjęcia mediacji w celu wygaszenia 

konfliktu1128. 

W styczniu 2020 roku COMECE pochyliło się nad sytuacją w Burkina Faso. 

Według przedstawionych przez organizację statystyk, od początku 2019 roku w Burkina 

Faso zgłoszono łącznie 238 ataków zbrojnych. COMECE wezwało UE do wspierania 

 
1125COMECE, Autumn Plenary Assembly of the Bishops of COMECE: The external 

action of the EU: current challenges and perspectives, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2007/article/7624.html (dostęp: 14.06.2021) 

1126COMECE, DRC, calling on all actors to achieve peace and democracy, 
http://www.comece.eu/drc-calling-all-actors-to-achieve-peace-and-democracy (dostęp: 
16.07.2021) 

1127Tamże. 
1128COMECE, COMECE condemns aggression against Church leaders in Nicaragua, 

http://www.comece.eu/comece-condemns-aggression-against-church-leaders-in-nicaragua 
(dostęp: 16.07.2021) 
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władz kraju, a także Kościołów i wspólnot religijnych, w celu 

zapobiegania starciom i konfliktom, gdyż prawie jedna trzecia kraju jest pogrążona w 

walkach między wieloma niepaństwowymi grupami zbrojnymi co sprawia, że nie mają 

dostępu do tych obszarów przedstawiciele organizacji humanitarnych. Taka sytuacja 

stwarza również niebezpieczeństwo dla lokalnych społeczności chrześcijańskich, które 

według danych od różnych organizacji pozarządowych i mediów są często celem ataków 

islamistycznych bojowników1129. COMECE zauważyło, że już w lipcu 2019 roku 

Laurent Birfuoré Dabiré, biskup Dori, wezwał do zakazu broni dla grup 

dżihadystycznych i zaprzestania udzielania wsparcia z zewnątrz dla dżihadystów, którzy 

mordują chrześcijan. A podczas warsztatów międzykonferencyjnych na temat 

bezpieczeństwa w Sahelu, które odbyły się w Wagadugu w dniach 12-13 listopada 2019 

roku biskupi katoliccy i delegaci Konferencji Episkopatów regionu Sahelu podkreślili, że 

między innymi „ubóstwo, ignorancja, złe rządy, korupcja, radykalizacja i nietolerancja 

religijna, grabież zasobów naturalnych” podsycają kryzys w Sahelu. Na tej podstawie 

wezwali społeczność międzynarodową do podjęcia działań1130. W odpowiedzi w dniu 19 

grudnia 2019 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępiono „wszelkie 

formy przemocy, zastraszania i porywania ludności cywilnej wymierzone w służby 

bezpieczeństwa, miejsca kultu religijnego i wiernych w Burkina Faso, w szczególności 

przemoc wymierzoną w określone wspólnoty religijne oraz instrumentalizacja i 

nadużywanie religii w celu legitymizacji prześladowania chrześcijan i innych 

mniejszości religijnych”1131. 

W kontekście nasilających się prześladowań wspólnot chrześcijańskich w Nigerii 

w maju 2020 roku COMECE wezwało UE, jej państwa członkowskie, a także całą 

społeczność międzynarodową do zwiększenia wysiłków na rzecz powstrzymania 

przemocy w kraju afrykańskim oraz postawienia przestępców przed wymiarem 

sprawiedliwości. Na uzasadnienie swoich twierdzeń COMECE podało, iż według 

ostatnich statystyk od 2015 roku około 6000 nigeryjskich chrześcijan zostało zabitych, 

głównie przez pasterzy Boko Haram i bojowników Fulani, którzy dokonali ataków 

terrorystycznych na chrześcijańskich rolników. Konferencja Biskupów Katolickich 

Nigerii potępiła rząd federalny za niedopełnienie jego podstawowego obowiązku 

 
1129COMECE, COMECE calls the EU to ensure stability in Burkina Faso, 

http://www.comece.eu/comece-calls-the-eu-to-ensure-stability-in-burkina-faso (dostęp: 
16.07.2021) 

1130Tamże. 
1131European Parliament, Résolution du Parlement européen du 19 décembre 2019 sur les 

violations des droits de l’homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina Faso, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0106_FR.html (dostęp: 16.07.2021) 
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ochrony życia obywateli stwierdzając, że trwająca przemoc, w odniesieniu do 

pasterzy Fulani nie stanowi już zwykłego konfliktu między pasterzami a rolnikami. 

COMECE zauważyło, że Parlament Europejski potępił tę sytuację w rezolucji z dnia 16 

stycznia 2020 roku w sprawie Nigerii1132. Parlament potępił również nieustanną 

dyskryminację, której doświadczają chrześcijanie w regionach Nigerii, gdzie stosuje się 

szariat. Ponadto, kontynuowali przedstawiciele COMECE, w raporcie z 2019 roku 

Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)1133 uznała za zasadny 

zarzut, że od 2009 roku członkowie Boko Haram popełniali zbrodnie wojenne i zbrodnie 

przeciwko ludzkości1134. Na marginesie warto zaznaczyć, że podobny apel wystosowało 

COMECE w maju 2021 roku wzywając Unię Europejską do wspierania ludności 

libańskiej w jej walce o zachowanie tożsamości w obliczu trwającego 

wielowymiarowego kryzysu. Apel COMECE opierał się na obawach wyrażonych przez 

Kościół libański w liście z tego samego roku wysłanym do biskupów UE1135. 

1.5.5. Kryzysy uchodźcze w latach 2005-2022 

W 2005 roku COMECE wraz z pozostałymi organizacjami chrześcijańskimi 

działającymi na rzecz migrantów zajęła stanowisko w sprawie naruszeń praw człowieka 

w Ceucie i Melilli. Sześć Kościołów i organizacji chrześcijańskich skierowało pismo do 

Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, z żądaniem, by Unia 

Europejska sprostała retoryce, którą opowiada się za prawami człowieka. W niniejszym 

liście te sześć organizacji podkreśliło coraz bardziej rozpaczliwą sytuację, z jaką 

borykają się mężczyźni i kobiety, próbując wjechać do UE, czy to jako migranci, czy 

jako osoby ubiegające się o azyl. Po raz kolejny przedstawiciele organizacji 

chrześcijańskich powołując się na niezbywalną godność wszystkich istot ludzkich i 

odpowiadające im prawa człowieka, wezwało UE do podjęcia zdecydowanych działań. 

Podkreślono, że nie wolno nikogo kryminalizować kto próbuje przedostać się do UE w 

sposób nieuprawniony, gdyż niektóre z tych osób mogą kwalifikować się do uzyskania 

 
1132European Parliament, Resolution of the European Parliament of 16 January 2020 on 

Nigeria, notably the recent terrorist attacks (2020/2503(RSP)), s. 1-7, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0012_EN.pdf (dostęp: 16.07.2021) 

1133International Criminal Court, Report on Preliminary Examination Activities 2019, s. 
1-78, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf (dostęp: 16.07.2021) 

1134COMECE, COMECE calls the international community to stop the persecution of 
Christians in Nigeria, http://www.comece.eu/comece-calls-the-international-community-to-stop-
the-persecution-of-christians-in-nigeria (dostęp: 16.07.2021) 

1135COMECE, The Church calls on the EU to support Lebanese people amid crisis, 
http://www.comece.eu/the-church-calls-on-the-eu-to-support-lebanese-people-amid-crisis, 
(dostęp: 16.07.2021) 
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statusu uchodźcy, zgodnie z Konwencją Genewską dotyczącą 

uchodźców z 1951 roku. Zdaniem autorów wezwania, definiująca się jako wspólnota 

sprawiedliwości, Unia Europejska powinna opracować oparte na prawach człowieka 

jednolite podejście do polityki migracyjnej i azylowej, jeśli chce zapewnić 

długoterminowe rozwiązanie w tej dziedzinie. Obecne propozycje przyjęcia restrykcyjnej 

polityki i zwiększonego finansowania nie zapewniają trwałej, humanitarnej 

odpowiedzi1136. 

Podobna do omówionej w poprzednim akapicie sytuacja miała miejsce w styczniu 

2008 roku w związku z wydarzeniami w Iraku. Przewodniczący COMECE w dniu 7 

stycznia 2008 roku wystosował list w sprawie uchodźców z Iraku, do słoweńskiej 

prezydencji UE z wnioskiem o umieszczenie sprawy w porządku obrad najbliższego 

posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych1137. W liście 

zwrócono uwagę na sytuację 4,4 miliona Irakijczyków, zmuszonych do opuszczenia 

swojego kraju, co Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) jest 

uznawane za największą katastrofę uchodźców na Bliskim Wschodzie od 1948 roku. 

Wśród nich, kontynuuje autor listu, są niemuzułmańscy uchodźcy (chrześcijanie, 

mandejczycy i jazydzi) uważani przez UNHCR za najbardziej narażonych, ponieważ są 

traktowani jako niewierni przez część muzułmańskiej populacji krajów, w których 

znaleźli schronienie (Syria, Jordania, Liban, Turcja). W świetle tej sytuacji, 

przedstawiciel COMECE wezwał do działania ze strony przywódców UE, proponując 

jednocześnie, aby podobnie jak w przypadku wietnamskich żeglarzy, którzy zostali 

przyjęci w Europie pod koniec lat 70., rządy UE przyjęły do 60 000 członków 

mniejszości niemuzułmańskich chrześcijan, mandejczyków i jazydów. Przewodniczący 

COMECE zaapelował także o udzielenie rządom krajów sąsiadujących z Irakiem 

pomocy politycznej i materialnej w radzeniu sobie z ogromną liczbą uchodźców1138. 

Kolejne działania podjęła COMECE w październiku 2013 roku w związku z 

tragedią u wybrzeży Lampedusy (3 października 2013 roku), kiedy to zginęło ok. 280 

osób próbujących dotrzeć do wybrzeży Europy. Na spotkaniu z przewodniczącym 

Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso, kardynał Reinhard Marx, przewodniczący 

COMECE, wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją uchodźców i osób ubiegających się 

 
1136COMECE, The EU must respect the human rights it espouses in its migration and 

asylum policy, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2005/article/7588.html 
(dostęp: 31.07.2021) 

1137COMECE, Iraqi Refugees: COMECE calls on the Slovenian Presidency of the EU,  
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7625.html (dostęp: 31.01.2021) 

1138Tamże.  
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o azyl. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że UE nie jest 

abstrakcyjnym organem międzynarodowym a grupą państw, które zobowiązały się do 

solidarności między sobą oraz z resztą świata. Natomiast UE od lat prowadzi politykę, 

która uniemożliwia dotarcie potrzebującym do brzegów kontynentu co stoi w 

sprzeczności z żądaniem azylu będącym podstawowym prawem człowieka. W ocenie 

Przewodniczącego COMECE Priorytetem Rady Ministrów UE ds. Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych powinno być porozumienie w sprawie parytetu liczby uchodźców, 

które mogą zostać przyjęte w każdym państwie członkowskim UE1139. 

Wydarzenia u wybrzeży Lampedusy oraz powiązane z nim zagadnienie migracji i 

azylu w UE Biskupi COMECE uznali na tyle istotne, że poświęcili mu jesienną sesję 

plenarną (13-15 listopada 2013 roku). W konkluzji stwierdzili, że choć należy pamiętać o 

ważnym rozróżnieniu między migracją regularną a nieuregulowaną to przepisy prawne, 

które muszą być przestrzegane we wszystkich przypadkach, wymagają większej 

elastyczności i wrażliwości na ludzkie potrzeby. W odpowiedzi na to, uczestniczący w 

spotkaniu Urzędnik Komisji Europejskiej z Departamentu ds. Migracji i Azylu Komisji 

Europejskiej, poinformował biskupów o aktualnych ramach prawnych, w których 

poruszana jest kwestia migracji i azylu akcentując, że chociaż istnieją instrumenty 

prawne, które teoretycznie mają zastosowanie we wszystkich obszarach, istnieją różnice 

między państwami członkowskimi w sposobie ich wprowadzania w życie, np. kraje 

graniczące z Morzem Śródziemnym czują, że dźwigają zbyt duży ciężar. W ocenie 

biskupów z tego względu konieczna jest bardziej spójna polityka migracyjna UE, 

skoordynowana z innymi politykami Unii (takimi jak handel, pomoc w zakresie 

współpracy i sprawy zagraniczne). COMECE podkreśliło także, że lokalne wspólnoty 

również mogą uczestniczyć w integracji migrantów. Za przykład podano doświadczenia 

Wspólnoty Madrytu dotyczące integracji migrantów, gdzie władze regionalne i lokalne 

oraz parafie odgrywają kluczową rolę w przyjmowaniu i integracji migrantów1140.  

Ponownie tematyka uchodźców znalazła się w obszarze zainteresowania 

COMECE w związku z wycofaniem się wojsk amerykańskich z Afganistanu w sierpniu 

2021 roku i przejęcia władzy przez talibów powiązanych z ISIS. W dniu 2 września 2021 

roku ks. Christian Krieger, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich Jean-

Claude Hollerich SJ, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatów Unii 

 
1139COMECE, Lampedusa: this is not the Europe we want, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7809.html, (dostęp: 
31.07.2021) 

1140COMECE, A humane approach to migration,  
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7816.html (dostęp: 31.07.2021) 



 261

Europejskiej (COMECE), wydali wspólne oświadczenie, w którym 

potępili terroryzm we wszelkich jego formach oraz wezwali europejskich decydentów do 

pokazania człowieczeństwa i zdecydowanego działania w obliczu ludzkiej tragedii 

obecnie rozwijanym w kraju1141. Przedstawiciele Kościołów europejskich zaapelowali, 

aby decydenci polityczni UE udowodnili, że „wartości UE nie są pustą retoryką, ale 

praktycznymi zasadami przewodnimi, które prowadzą do działań opartych na etyce”. 

standardy, poza zwykłymi względami politycznymi lub ekonomicznymi”1142. We 

wspólnym oświadczeniu podniesiono konieczność ochrony osób będących celem ucisku i 

których życie jest zagrożone, takich jak kobiety, dzieci, działacze społeczeństwa 

obywatelskiego, obrońcy praw człowieka, dziennikarze, artyści oraz członkowie 

mniejszości etnicznych i seksualnych, a także chrześcijanie i członkowie innych 

wspólnot religijnych1143. W związku z tym, autorzy oświadczenia sugerują, aby Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie podjęli wspólne i skoordynowane działania w 

celu pomocy Afgańczykom w ucieczce przed przemocą i terrorem poprzez m.in. 

tworzenie korytarzy humanitarnych, aby przetransportować uchodźców do bezpiecznych 

miejsc poza Afganistanem a także aby zapewnić ochronę Afgańczykom już 

przebywającym w UE i zaprzestania deportacji ich do Afganistanu1144. W uzasadnieniu 

swojego apelu autorzy dokumentu zauważyli, że afgańskich uchodźców nie należy mylić 

z migrantami ekonomicznymi a decyzje związane z ich pobytem powinny być 

podejmowane z rozwagą przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych wartości UE, oraz zobowiązań 

wynikających z EKPC1145. Gdy pilność sytuacji humanitarnej zmniejszy się, konstatują 

przedstawiciele Kościołów, członkowie społeczności międzynarodowej muszą 

zaangażować się w głęboką refleksję nad niepowodzeniem wojny, wyciągając wnioski 

dla ich polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, handlu i rozwoju. Dla UE zaś i jej państw 

członkowskich oznacza to przede wszystkim reorientację w kierunku promowania 

 
1141COMECE, CEC–COMECE joint statement on Afghanistan: Call for prayer, 

solidarity and urgent action to protect the vulnerable, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/NMtMJKJKkLnkJqx4KJK/2021-GENSEC-Doc20_-
_Solidarity_with_Afghanistan.pdf (dostęp: 01.10.2021) 

1142COMECE, European Churches urge EU to protect the vulnerable in Afghanistan, 
http://www.comece.eu/european-churches-urge-eu-to-protect-the-vulnerable-in-afghanistan 
(dostęp: 01.10.2021) 

1143COMECE, CEC–COMECE joint statement on Afghanistan…, s. 1. 
1144Tamże, s. 1-2. 
1145Tamże, s. 2. 
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bezpieczeństwa ludzkiego i integralnego rozwoju ludzkiego jako 

kluczowych strategii1146.  

Natomiast w nocie prasowej z 8 października 2021 roku przedstawiciele 

COMECE w związku z wydarzeniami na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, 

wyrazili zaniepokojenie sytuacją migrantów i osób ubiegających się o azyl w trudnej 

sytuacji. Zdaniem biskupów bez względu na okoliczności należy pamiętać o godności 

ludzkiej i przestrzegać praw podstawowych. Ponadto prawo afgańskich migrantów do 

ubiegania się o azyl powinno być chronione, a państwa powinny przestrzegać zasady 

„non-refoulement” osób zagrożonych w ich kraju pochodzenia1147. W następstwie pisma 

z października 2021 roku skierowanego do Komisji Europejskiej przez ministrów 

dwunastu państw członkowskich UE w sprawie rozwoju sytuacji na granicach 

zewnętrznych UE, przewodniczący COMECE wezwał Unię Europejską i jej państwa 

członkowskie do przyjmowania, ochrony, promowania i integrować migrantów i osoby 

ubiegające się o azyl, wspierając pozytywne postrzeganie i narrację wokół migracji1148.  

Kolejne oświadczenie COMECE wydało w dniu 11 listopada 2021 roku na skutek 

wydarzeń na granicy polsko – białoruskiej. Autorzy dokumentu wezwali Unię 

Europejską i jej państwa członkowskie do wyrażenia praktycznej solidarności z 

migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl1149. Przewodniczący COMECE, zauważył, 

że „wykorzystywanie i instrumentalizowanie rozpaczy migrantów i osób ubiegających 

się o azyl ma dotkliwe i krzywdzące dla ludzi konsekwencje i należy im zapobiegać”1150. 

Ponadto stwierdzono, że „każdy człowiek musi być traktowany w sposób humanitarny. 

Migranci i osoby ubiegające się o azyl zasługują na pełne poszanowanie ich godności i 

praw podstawowych, bez względu na ich status prawny”1151. Jednocześnie COMECE 

wyraziło poparcie dla zwiększenia wysiłków w zakresie przesiedleń podejmowanych 

przez państwa członkowskie UE, społeczeństwo obywatelskie i podmioty kościelne oraz 

 
1146Tamże. 
1147COMECE, Card. Hollerich on migration: “Being European also means to put 

solidarity in practice”, http://www.comece.eu/card.-hollerich-on-migration-being-european-also-
means-to-put-solidarity-in-practice (dostęp: 15.10.2021) 

1148COMECE, “Migrants and asylum seekers deserve full respect of their dignity and 
fundamental rights”, http://www.comece.eu/comece-on-the-humanitarian-crisis-at-the-polish-
belarusian-border-migrants-and-asylum-seekers-deserve-full-respect-of-their-dignity-and-
fundamental-rights (dostęp: 15.11.2021) 

1149Tamże. 
1150Tamże. 
1151COMECE, Statement on the humanitarian situation of migrants and asylum seekers 

on the polish-belarusian border, Brusseles 2021, s. 1, 
http://www.comece.eu/dl/upkqJKJKkllmJqx4KJK/2021-11-
11_EN_Statement_Bielorussian_border.pdf (dostęp: 15.11.2021) 
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stworzenia legalnych i bezpiecznych ścieżek dla migrantów, aby nie wpadli 

w ręce sieci przestępczych przemytników i handlarzy ludźmi1152. 

Atak Rosji na Ukrainę na początku 2022 roku sprawił, że w oświadczeniu z 24 

lutego 2022 roku COMECE potępiło działania wojenne w Ukrainie uznając je za 

„poważne zagrożenie dla pokoju na całym kontynencie europejskim i poza nim”1153. 

Jednocześnie zaapelowano do europejskich społeczeństw i rządów o przyjęcie 

uchodźców poszukujących ochrony międzynarodowej1154. W marcu 2022 roku 

przewodniczący Komisji Biskupów UE skierował list do patriarchy Moskwy Cyryla z 

prośbą o wydanie pilnego apelu do władz rosyjskich o natychmiastowe zaprzestanie 

działań wojennych przeciwko narodowi ukraińskiemu1155. W przesłanym dokumencie1156 

zwrócono się do Patriarchy o wstawiennictwo u władz rosyjskich o „wykazanie dobrej 

woli w poszukiwaniu dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, opartego na dialogu, 

zdrowym rozsądku i poszanowaniu prawa międzynarodowego”. COMECE prosiło 

również o pomoc w uzyskaniu zgody Rosji na ustaleniu korytarzy humanitarnych1157. W 

odpowiedzi na ten apel Patriarcha przesłał datowany na 17 marca 2022 roku dokument, 

w którym lakonicznie stwierdza, iż pozostaje w modlitwach nad obiema stronami 

konfliktu. Jednocześnie żywi nadzieję, że COMECE „odegra istotną rolę” w odbudowie 

dialogu między „wschodem a Rosją”1158.  

Chrześcijańska Grupa ds. Migracji, złożona z organizacji reprezentujących 

Kościoły w całej Europie, a także agencji chrześcijańskich szczególnie zainteresowanych 

migrantami, uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl, wydała w dniu 24 marca 

2022 roku oświadczenie „Statement on the arrival of refugees from Ukraine and the 

 
1152Tamże. 
1153COMECE, Statement of H.Em. Cardinal Jean-Claude Hollerich SJ, President of 

COMECE on the situation in Ukraine and in Europe, s. 1 https://www.comece.eu/wp-
content/uploads/sites/2/2022/02/2022-02-24-EN-Statement-Ukraine.pdf (dostęp: 1.04.2022) 

1154COMECE, Cardinal Hollerich’s statement on the situation in Ukraine and in Europe, 
https://www.comece.eu/cardinal-hollerichs-statement-on-the-situation-in-ukraine-and-in-europe/ 
(dostęp: 1.04.2022) 

1155COMECE, EU Bishops’ President appeals on Moscow Patriarch Kirill: “intercede 
with Russia to stop the war in Ukraine”, https://www.comece.eu/eu-bishops-president-appeals-
on-moscow-patriarch-kirill-intercede-with-russia-to-stop-the-war-in-ukraine/ (dostęp: 1.04.2022) 

1156COMECE, Letter to Moscow Patriarch Kirill, s. 1-2, https://www.comece.eu/wp-
content/uploads/sites/2/2022/03/2022-03-08-LOUT-Patriarch-Kyrill.pdf (dostęp: 1.04.2022) 

1157Tamże, s. 2. 
1158COMECE, Response of the Moscow Patriarchate to the COMECE letter, s. 1-4 

https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Ukraine-response-letter-from-
Hilarion.pdf (dostęp: 1.04.2022) 
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application of the Temporary Protection Directive”1159. W 

omawianym dokumencie zwrócono uwagę na słuszność uruchomienia dyrektywy o 

ochronie tymczasowej (Temporary Protection Directive, TPD) i wprowadzeniu 

wytycznych operacyjnych dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi w celu 

ułatwienia przekraczania granic zewnętrznych UE z Ukrainą. Ponadto zaapelowano do 

instytucji państwowych i UE o dalszy rozwój i pracę w kilku kwestiach, w tym przede 

wszystkim na konieczność, aby wszystkie osoby opuszczające Ukrainę miały 

zagwarantowane prawo do ochrony niezależnie od ich pochodzenia, koloru skóry, płci 

czy orientacji. W ocenie autorów dokumentu, omawiana Dyrektywa powinna być 

wdrażana w sposób zharmonizowany i zapewniać status bezpiecznego pobytu ze 

wszystkimi prawami i uprawnieniami przewidzianymi niej dla wszystkich osób objętych 

jej zakresem. UE powinna zapewnić wsparcie finansowe i koordynacyjne w celu 

realizacji praw, z których można korzystać w ramach TPD (zatrudnienie, uznawanie 

kwalifikacji, opieka zdrowotna, edukacja, mieszkalnictwo itp.). Ponadto, kontynuują, 

TPD należy stosować do wszystkich Ukraińców, którzy przebywali na terytorium UE 

przed 24 lutego 2022 roku z wnioskiem o status prawny w toku, a powroty należy 

wstrzymać zgodnie ze stanowiskiem UNHCR w sprawie powrotów na Ukrainę1160. Co 

istotne, w ocenie autorów dokumentu pojęcia „close and dependent relatives” powinny 

być szeroko interpretowane1161. W dalszej kolejności zauważono, że w przypadku 

wyczerpania zdolności krajów sąsiednich i wystąpienia o wsparcie w postaci relokacji, 

państwa członkowskie powinny zaproponować miejsca relokacji, a Komisja Europejska 

powinna pełnić rolę koordynatora w tym procesie, przy czym należy wziąć pod uwagę 

indywidualne preferencje i zgodę na lokalizację (np. szczególne więzy, jedność 

rodziny)1162. Ponadto zwrócono uwagę, że niektórym grupom osób należy zapewnić 

dodatkową opiekę, w szczególności dotyczy to osób niepełnosprawnych, dzieci i 

małoletnich przekraczających granicę bez opieki dorosłych, kobiet oraz grup 

mniejszościowych, takich jak Romowie1163. W związku z tym dzieciom i małoletnim 

powinno się zapewnić dostęp do opiekunów lub równoważnego wyspecjalizowanego 

 
1159COMECE, Statement of the Christian Group on Migration on the arrival of refugees 

from Ukraine, https://www.comece.eu/statement-of-the-christian-group-on-migration-on-the-
arrival-of-refugees-from-ukraine/ (dostęp: 1.04.2022) 

1160Christian Group, Statement on the arrival of refugees from Ukraine and the 
application of the Temporary Protection Directive, s. 1, https://www.comece.eu/wp-
content/uploads/sites/2/2022/03/CG-Ukraine-Statement-Final.pdf (dostęp: 1.04.2022) 

1161Tamże, s. 2. 
1162Tamże. 
1163Tamże. 
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personelu opiekuńczego i jednocześnie unikać umieszczania ich w 

instytucjach opiekuńczych. Ponadto małoletnim powinno zapewnić się dostęp do 

edukacji. W przypadku kobiet powinno się zapewnić ochronę przed handlarzami ludźmi i 

ewentualną przemocą ze względu na płeć1164. Wszystkim dorosłym należy zapewnić 

dostęp do rynku pracy oraz zapobiegać wyzyskowi i zmuszania do podjęcia pracy 

nieuregulowanej prawnie. Poza tym, w państwach przyjmujących powinno się zapewnić 

dostęp do świadczeń społecznych, zatrudnienia i zajęć językowych1165. Zdaniem autorów 

dokumentu, należy wspierać inicjatywy w zakresie przyjmowania pomocy od 

wolontariuszy czy udostępniania przez osoby prywatne mieszkań. W omawianym 

dokumencie zwrócono również uwagę na konieczność elastycznego udostępnienia 

funduszy tak, aby były one łatwo dostępne dla społeczeństwa obywatelskiego i państw 

członkowskich1166. W uwagach końcowych autorzy dokumentu wystosowali apel, aby 

potępić „mowę nienawiści” wobec rosyjskojęzycznych obywateli UE, gdyż to nie oni 

ponoszą odpowiedzialność za agresję na Ukrainę1167.  

1.6. Migracja i azyl 

Sprawy z zakresu migracji i azylu to kwestie związane z prawami człowieka. 

Często jednostki i rodziny opuszczają swoje miejsca pochodzenia lub zamieszkania, 

szukając poprawy warunków życia lub po prostu uciekając przed przemocą lub wojną. 

Obecna skala zjawiska na granicach UE jest niepokojąca, podobnie jak tragedie i zgony 

wynikające z desperacji migrantów, z których wielu jest ofiarami przestępczej 

działalności przemytników i handlarzy ludźmi. Wyzwaniem jest również integracja 

migrantów i osób ubiegających się o azyl. Celem wyjaśnienia, warto zaznaczyć, że w 

przypadku UE Wspólny Europejski System Azylowy opiera się na aktach 

harmonizujących, tj. dyrektywach (tzw. dyrektywie proceduralnej1168, kwalifikacyjnej1169 

 
1164Tamże. 
1165Tamże. 
1166Tamże. 
1167Tamże. 
1168Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z  

dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 180/60 z 29.06.2013). 

1169Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z  
dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu 
uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu 
udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 337/9 z 20.12.2011) mająca 
zastosowanie od dnia 21 grudnia 2013 r. 
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i recepcyjnej1170) oraz rozporządzeniu tzw. Dublin III1171 i Rozporządzeniu 

Eurodac1172. Państwa europejskie mogą również korzystać ze wsparcia Europejskiego 

Urzędu ds. Azylu (European Asylum Support Office, EASO) – wyspecjalizowanej 

Agencji UE z siedzibą na Malcie1173 oraz ze wsparcia udzielanego przez UNHCR1174 – 

organu powołanego w ramach ONZ, reprezentowanego przez biura i ich pracowników na 

terenie państw członkowskich UE1175. 

Sekretariat COMECE działa na rzecz harmonizacji i poszanowania praw 

migrantów, uchodźców i społeczeństw państw przyjmujących w UE w trosce o dobro 

wspólne w chrześcijańskim duchu przyjmowania obcych. COMECE jest wspierana w tej 

misji przez Grupę Roboczą ds. Migracji i Azylu. 

 

 

 

 
1170Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z  

dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania 
wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (Dz. U. 
UE  L 180/96 z 29.06.2013) mająca zastosowanie od 21 lipca 2015 r.. 

1171Parlament Europejski, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 180/31 z 29.06.2013). 

1172Parlament Europejski, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac 
przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską 
Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona, weszła 
w życie 20 lipca 2015 r.) (Dz. U. UE L 180/1 z 29.06.2013).  

1173EASO zostało powołane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu (Dz. U. UE L 132 z 29.05.2010). 

1174UNHCR powołany został do życia w 1950 r. W ramach swojego mandatu UNHCR 
przyjmował od lat 80. XX w. dokumenty będące wyrazem szczególnej troski wobec uchodźczyń 
jako grupy wymagającej szczególnej opieki za: A.M. Kosińska, Migrantki jako grupa szczególnie 
narażona na naruszenie ich praw. Analiza wybranych instrumentów ochrony w prawie azylowym 
i migracyjnym, Wrocławskie Studia Erazmiańskie 9(2015),  s. 195.  

1175Dnia 23 września 2020 r. Komisja opublikowała nowy pakt o migracji i azylu 
(https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-
asylum-documents-adopted-23-september-2020_pl ), próbując dać nowy początek wstrzymanej 
reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego. w: Polityka azylowa, 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/151/asylum-policy (dostęp: 19.08.2021) 
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1.6.1. Prawo do łączenia rodzin 

Pierwsze wypowiedzi na temat spraw migracyjnych datowane są na 1999 rok 

(zbiegło się to w czasie z pierwszym etapem budowania wspólnego europejskiego 

systemu azylowego - WESA, obejmującego lata 1999-2004), jednakże pierwszy 

znaczący dokument Grupa COMECE opracowała 20 marca 2000 roku. Dotyczył on 

stanowiska w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Rady w 

sprawie prawa do łączenia rodzin1176. Swoje uwagi Grupa Robocza COMECE ujęła w 

pięć kategorii: dzieci, rodzina, uchodźcy, zezwolenie na pobyt oraz warunki i procedury 

pochwalając m.in. zniesienia opłaty za przyznanie wiz dla członków rodzin czy 

zapewnienia rodzinom dostępu do zatrudnienia, edukacji i szkoleń. Ponadto stwierdzono, 

że ochrona małoletnich bez opieki przewidziana w art. 6 projektu odzwierciedla 

szczególną uwagę, na jaką zasługują dzieci migrantów, zgodnie z Konwencją ONZ o 

prawach dziecka. Z tego też względu przepis ten powinien zostać utrzymany i 

uzupełniony o postanowienie, zgodnie z którym łączenie tych małoletnich z ich 

rodzinami powinno być traktowane w trybie pilnym i w tym celu należy jak najszybciej 

podjąć poszukiwania rodziny1177. W ocenie grupy art. 3 nr 1 omawianego projektu 

niekoniecznie obejmuje uchodźców „pozakonwencyjnych” uciekających przed masową 

przemocą powstałą w sytuacjach wojennych i konfliktowych, którzy podlegają 

rozszerzonemu mandatowi UNHCR1178. Ponadto COMECE negatywnie oceniła 

postanowienia projektu, w myśl których pozostali członkowie rodziny uchodźcy, 

zwłaszcza w linii wstępnej i pełnoletnie dzieci, mają prawo połączyć się z rodziną tylko 

wtedy, gdy mogą udowodnić, że są w pełni niesamodzielne i nie mają innych więzi 

rodzinnych. Zdaniem COMECE, praktycznie wyklucza to opiekę nad rodzicami, gdy w 

kraju pochodzenia są inne dzieci1179.  

W dniach 25-26 października 2004 roku sześć organizacji chrześcijańskich 

przedstawiło ministrom Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Luksemburgu 

zalecenia dotyczące sprawiedliwej i spójnej polityki migracyjnej i azylowej UE. 

Wspominane organizacje, do których należały: Caritas Europa, CCME, Sekretariat 

 
1176COMECE, Position on EU Commission Proposal for a Council Directive on the right 

to family reunification [COM (1999) 638 final], Bruxelles 2000, s. 1-5, 
http://www.comece.eu/dl/kmOOJKJOmmLJqx4KJK/20000320MIGUNI.pdf (dostęp: 
15.06.2021) 

1177Tamże, s. 3-4. 
1178Tamże, s. 3. 
1179Tamże. 
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COMECE, Międzynarodowa Katolicka Komisja Migracyjna, „Jesuit 

Refugee Service Europe (JRS)” i „Quaker Council for European Affairs”, stwierdziły, że 

ich zalecenia powinny zostać włączone do unijnej polityki azylowej i migracyjnej w celu 

ochrony praw człowieka migrantów i uchodźców. Ponadto przedstawiciele organizacji 

postulowali, aby polityka migracyjna i azylowa UE stanowiła ramy dla legalizacji 

nielegalnych migrantów, uznania łączenia rodzin za podstawowe prawo, wspólnego 

podejścia do polityki integracyjnej oraz zmodyfikowanej polityki powrotów i readmisji. 

Autorzy zaleceń wezwali także państwa członkowskie do ratyfikowania 

międzynarodowej Konwencji o prawach migrantów przyjętej w ONZ w 1990 roku. 

Zdaniem przedstawicieli organizacji osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy powinni 

mieć dostęp do pełnej procedury azylowej, która powinna być zgodna z 

praworządnością. Uchodźcy powinni mieć zagwarantowany status chroniony podczas 

składania wniosku o azyl i mieć dostęp do rynku pracy1180.  

1.6.2. Handel ludźmi 

W omówionych w poprzednim akapicie zaleceniach sześciu organizacji 

chrześcijańskich z dnia 25-26 października 2004 roku dotyczących sprawiedliwej i 

spójnej polityki migracyjnej i azylowej UE poruszono również wątek handlu ludźmi1181. 

W swym apelu przedstawiciele organizacji chrześcijańskich stwierdzili, że to 

zagadnienie powinno stanowić szczególny obszar zainteresowania UE. Ofiarom handlu 

ludźmi, kontynuowali, należy zaoferować bezpieczne rozwiązania i długoterminowe 

perspektywy, aby umożliwić im samodzielne życie, niezależnie od chęci składania 

zeznań przeciwko handlarzom w sądzie. W celu zgromadzenia kompleksowej wiedzy o 

zjawisku należy zainwestować więcej środków w badania i gromadzenie danych; należy 

wzmocnić współpracę między odpowiednimi władzami i organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego. Wśród zaleceń organizacje chrześcijańskie wymieniły także postulat, 

aby pomoc humanitarna udzielana nielegalnym imigrantom przez Kościoły, organizacje 

chrześcijańskie i organizacje pozarządowe była chroniona przed ściganiem przez służby 

migracyjne. Co więcej, procedury azylowe powinny zapewniać pełny dostęp do 

bezpłatnej pomocy prawnej i tłumaczeniowej. Ponadto powinno zostać przyjęte w 

prawodawstwie UE prawo wszystkich osób ubiegających się o azyl do pozostania w 

kraju azylu w oczekiwaniu na ostateczną decyzję. Przedstawiciele organizacji 

 
1180COMECE, 12 recommendations for a fair and consistent EU Migration and Asylum 

Policy, http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2004/article/7571.html (dostęp: 
31.07.2021) 

1181Tamże.  
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chrześcijańskich postulowali również, aby wnioski o azyl rozpatrywać w 

ciągu 12 miesięcy a wszystkie osoby ubiegające się o azyl miały dostęp do rynku pracy 

po jak najkrótszym czasie od przybycia do danego kraju. Uchodźcy i osoby, którym 

przyznano status ochrony uzupełniającej, powinni mieć również możliwość swobodnego 

przemieszczania się po UE. Czas trwania tymczasowej ochrony powinien być 

ograniczony do maksymalnie 2 lat1182.  

W kolejnych latach wątek ten nie był szczegółowo eksponowany na forum 

COMECE, aż do 2013 roku, kiedy to na sesji plenarnej biskupi wyraźnie potępili 

powiązany z nielegalną imigracją handel ludźmi. Zauważyli, że wielu nielegalnych 

imigrantów jest zmuszanych do pracy w seksbiznesie lub jest ofiarami handlu narządami. 

Z całą mocą podkreślono, że współczesne niewolnictwo stanowi efekt uboczny 

nieuregulowanej migracji1183.  

Temat handlu ludzi COMECE kontynuowało na zorganizowanym 27 listopada 

2014 roku seminarium dialogu COMECE-CEC. Prelegenci wskazali, że ofiarami handlu 

ludźmi pada około 800 000 kobiet, mężczyzn i dzieci, z czego 60% ofiar pochodzi z 

krajów Unii. Handel ludźmi jest nowoczesną formą niewolnictwa, działalności 

przestępczej i lukratywnym przedsięwzięciem globalnym. Szacuje się, że 16% ofiar to 

dzieci, które można sprzedać nawet za 40 000 euro. Oprócz wykorzystywania 

seksualnego, pracy przymusowej i pracowników domowych handel ludźmi przybiera 

również nowe formy, takie jak cele reprodukcyjne, w tym macierzyństwo zastępcze i 

nielegalna adopcja. UE i jej państwa członkowskie muszą pilnie wdrożyć istniejące ramy 

prawne oraz zintensyfikować współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i 

organizacjami kościelnymi, które pracują z ofiarami na szczeblu lokalnym. Ponadto 

mimo, iż w dziedzinie prawa UE przyjęła już szereg dyrektyw i instrumentów to jednak 

wymagają one aktualizacji, aby objąć nowe formy handlu ludźmi i zapewnić dalsze 

wdrażanie na poziomie krajowym1184. 

1.6.3. Kwestia tzw. dyrektywy powrotowej  

W czerwcu 2008 roku COMECE wraz z pozostałymi wspominanymi w 

poprzednich akapitach organizacjami chrześcijańskimi wyraziło zaniepokojenie w 

związku zaplanowanym na 17 czerwca 2008 roku głosowaniem w Parlamencie 

 
1182Tamże.  
1183COMECE, A humane approach to migration,  

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2013/article/7816.html (dostęp: 31.07.2021) 
1184COMECE, Human trafficking: Churches call on the EU for action on a wider front,  

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2014/article/7862.html (dostęp: 31.07.2021) 
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Europejskim nad tzw. dyrektywą powrotową, czyli dyrektywą w 

sprawie wspólnych standardów i procedur w państwach członkowskich dotyczących 

powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich1185. Wspomniane 

organizacje wezwały posłów do ograniczenia stosowania aresztu administracyjnego i 

ograniczenia obowiązkowego zakazu wjazdu do wyjątkowych okoliczności; 

zaproponowały również, aby na dobrowolny powrót przyznać minimum 30 dni. Ponadto, 

zdaniem autorów apelu, należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące maksymalnego 

okresu pozbawienia wolności (18 miesięcy) oraz zakazu wjazdu dla „nielegalnych” 

obywateli państw trzecich, które w opinii sygnatariuszy listu pozostają 

problematyczne1186. Ostatecznie dyrektywa została uchwalona 16 grudnia 2008 roku. Za 

jej walor należy uznać wprowadzenie legalnej definicji „osoby wymagającej 

szczególnego traktowania” (art. 3 ust. 9), do których zaliczono „małoletnich, małoletnich 

bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby samotnie 

wychowujące małoletnie dzieci, ofiary tortur, zgwałcenia lub innych poważnych form 

przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej”. Ponadto w art. 5 dyrektywy 

wprowadzono gwarancje dotyczące kierowania się podczas powrotu najlepszym 

interesem dziecka i ochroną życia rodzinnego. Gwarancje, jakie państwa członkowskie 

są zobowiązane zapewnić w oczekiwaniu na powrót, zostały wyartykułowane w art. 14 

dyrektywy – wśród nich znalazły się: utrzymanie jedności rodziny, zapewnienie opieki 

zdrowotnej oraz uwzględnienie potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania. 

Najwięcej kontrowersji, jeśli chodzi o realizację powrotów nieregularnych obywateli 

państw trzecich, wzbudza detencja migrantów, to jest umieszczanie ich w ośrodkach 

zamkniętych w sytuacji, gdy istnieje ryzyko ucieczki migranta lub utrudnia on 

organizację powrotu. Dyrektywa powrotowa gwarantuje w art. 17 umieszczanie rodzin 

we wspólnych pomieszczeniach oraz zapewnia małoletnim dostęp do zajęć 

rekreacyjnych i edukacyjnych, jednakże detencja dzieci jest szeroko krytykowana, gdyż 

pozbawianie dziecka wolności nie powinno być uważane jako działanie w jego 

najlepszym interesie1187. 

 

 
1185Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich 
(Dz. U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

1186COMECE, Return Directive: The deep concern of Churches and Christian 
organisations,  http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7636.html 
(dostęp: 31.07.2021) 

1187A.M. Kosińska, Migrantki…,  s. 204-205.  
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1.6.4. Reforma systemu dublińskiego  

Warto zauważyć, że oprócz wspomnianych powyżej działań w latach 2011-2014 

Sekretariat COMECE uczestniczył w niektórych konsultacjach publicznych 

zainicjowanych przez Komisję Europejską w kwestiach migracji i azylu, np.  Global 

Approach to Migration (czerwiec 2011 rok); łączenie rodzin (marzec 2012 rok); 

Europejski Znak Turystyczny (lipiec 2012 rok); wjazd i pobyt naukowców, studentów, 

uczniów, stażystów i wolontariuszy z krajów spoza UE (sierpień 2012 rok) oraz w 

sprawie przyszłości polityk UE do spraw wewnętrznych (styczeń 2014 rok). Dwa razy w 

roku kilku ekspertów z różnych państw członkowskich – należących do Grupy Roboczej 

COMECE ds. Migracji i Azylu – spotyka się w Brukseli, aby przeanalizować rozwój 

sytuacji w tych dziedzinach i zaprosić członków Komisji Europejskiej, Parlamentu 

Europejskiego i innych instytucji UE oraz przedstawicielstwom państw członkowskich 

do przedstawiania i omawiania nowych wyzwań i propozycji. Ponadto jako członek 

Chrześcijańskiej Grupy ds. Migracji i Azylu, Sekretariat COMECE wydał również 

wspólne oświadczenia dotyczące różnych wymiarów polityk UE, np. w sprawie 

bezpiecznych i legalnych ścieżek ochrony w Unii Europejskiej (listopad 2014 rok ) oraz 

rozporządzenia Dublin III dotyczące małoletnich bez opieki (styczeń 2015 rok). Ponadto 

Sekretariat COMECE regularnie publikuje artykuły analizujące politykę migracyjną i 

azylową w swoim comiesięcznym przeglądzie „Europe Infos”1188.  

Za istotną cenzurę czasową w okresie objętym analizami stanowił 2015 rok, kiedy 

to zarówno ujawniono największą w historii UE liczbę osób próbujących przedostać się 

do państw członkowskich w sposób nieregularny, jak i przyjęto dokument „Europejski 

program w zakresie migracji”, ważny w procesie kształtowania unijnej polityki 

imigracyjnej. Zaproponowano w nim kilka środków mających na celu zaradzenie tej 

presji, w tym m.in. podejście oparte na „hotspotach”, czyli punktach szybkiej rejestracji 

migrantów ustanawianych w ramach współpracy między EASO, Europejską Agencją 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej (dawniej Frontex) i Agencją Unii Europejskiej 

ds. Współpracy Organów Ścigania (Europolem). Ponadto w tym czasie z wyjątkiem 

przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania, która weszła w życie w styczniu 

2012 roku, pozostałe przekształcone akty prawne (rozporządzenie 

 
1188COMECE, Migration and Asylum, s. 1-5, 

http://www.comece.eu/dl/KkoLJmoJNJqx4KJKJKJnmno/5_Factsheet_MIGRATION_AND_AS
YLUM_EN.pdf (dostęp: 31.07.2021) 
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Eurodac; rozporządzenie Dublin III; dyrektywa w sprawie 

warunków przyjmowania; i dyrektywa w sprawie procedur azylowych) zaczęły 

obowiązywać dopiero w lipcu 2013 roku, co oznaczało, że ich opóźniona transpozycja 

dokonywała się w połowie lipca 2015 roku, czyli podczas największego natężenia 

kryzysu migracyjnego1189. 

Nieobojętna na wydarzenia pozostała COMECE, które we wrześniu 2015 roku 

wydała oświadczenie w sprawie obecnego kryzysu uchodźczego stwierdzając, że 

przykład ostatnich wydarzeń wykazał, iż system dubliński nie działa. Problem 

uchodźców, jak zaznaczono, jest wspólnym wyzwaniem i dlatego wymaga wspólnego 

europejskiego rozwiązania i to nie w postaci budowania ogrodzeń i murów z drutu 

kolczastego, aby uniemożliwić uchodźcom przedostanie się do Europy. Z powyższych 

względów, w ocenie COMECE, Europa musi bezzwłocznie przyjąć wspólną politykę 

imigracyjną i azylową1190. Apel ten został ponowiony w październiku 2015 roku w 

ramach już wspólnego oświadczenia COMECE oraz Konferencji Kościołów 

Europejskich. Podkreślono w nim, że wojna domowa w Syrii, powszechna niestabilność 

polityczna w innych obszarach Bliskiego Wschodu i bieda w wielu częściach Afryki 

Subsaharyjskiej zmusiły ponad dwa miliony ludzi, z których wielu ucierpiało w wyniku 

wojny, a inni pogrążyli się w beznadziejności z powodu ubóstwa, do szukania azylu lub 

szansy na lepsze życie w Europie. Z tego względu konieczna jest szybka reakcja 

polityczna UE1191.  

W dniu 4 maja 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek 

ustawodawczy dotyczący reformy systemu dublińskiego. Propozycja przewidywała m.in. 

relokację nowych wnioskodawców z krajów otrzymujących nieproporcjonalną liczbę do 

innych państw członkowskich; krótsze terminy na wysyłanie wniosków o przekazanie, 

otrzymywanie odpowiedzi i przeprowadzanie przekazywania osób ubiegających się o 

azyl między państwami członkowskimi oraz likwidację przenoszenia odpowiedzialności; 

zniechęcanie do nadużyć/wtórnego przemieszczania się – zobowiązanie osób 

ubiegających się o azyl do pozostania w państwie członkowskim odpowiedzialnym za 

ich wniosek, ograniczenia geograficzne w zakresie zapewniania materialnych świadczeń 

z przyjęcia i proporcjonalne konsekwencje w przypadku niezgodności; silniejsze 

 
1189Parlament Europejski, Polityka azylowa, 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/151/asylum-policy (dostęp: 19.08.2021) 
1190COMECE, The Refugee crisis requires a common European solution, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/8859.html (dostęp: 31.07.2021) 
1191COMECE, Unified political response needed to current migrant crisis, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/8889.html (dostęp: 31.07.2021) 
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gwarancje dla małoletnich bez opieki oraz wyważone rozszerzenie definicji 

„członków rodziny”1192. W październiku 2016 roku Rada zatwierdziła trójtorowe 

podejście prezydencji słowackiej do analizy reformy WESA (badanie rozporządzenia 

Eurodac i rozporządzenia o Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu; omówienie 

rozporządzenia dublińskiego i rozporządzenia w sprawie procedur azylowych, dyrektywy 

w sprawie warunków przyjmowania i rozporządzenia w sprawie kwalifikowania; kwestie 

techniczne badanie rozporządzenia ustanawiającego unijne ramy przesiedleń). Na 

posiedzeniu Rady w grudniu 2016 roku prezydencja maltańska ogłosiła reformę WESA i 

rozporządzenia dublińskiego jako główny priorytet, stanowiącą kontynuację realizacji już 

uzgodnionych środków1193. Tuż przed tym wydarzeniem w listopadzie 2016 roku 

COMECE zaapelowało, aby przede wszystkim system azylowy stał się mniej 

zbiurokratyzowany, a definicja „członka rodziny” została określona w sposób szeroki w 

celu umożliwienia łączenie rodzin. Ponadto zwrócono uwagę, że istotna jest ochrona 

praw małoletnich azylantów poprzez wyznaczenie im niezwłocznie w państwie 

przyjmującym prawnego opiekuna oraz skrócenie terminów rozpatrywania wniosków o 

azyl1194.  Natomiast w grudniu 2016 roku COMECE wraz z Kościołami i organizacjami 

chrześcijańskimi działającymi w obszarze migracji i azylu wprost stwierdziło, że reforma 

Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego1195 zaproponowana przez Komisję 

Europejską, pomimo pewnych pozytywnych zmian, nie realizuje oczekiwanych 

wyższych standardów ochrony. Zdaniem sygnatariuszy apelu WESA obniża standardy 

ochrony, dopuszcza możliwość intensyfikowania stosowanie detencji i innych środków 

karnych oraz ogranicza kanały prawne, m.in. poprzez wykorzystanie przesiedleń jako 

priorytetowego sposobu „cherry-picking” lub wstępnej selekcji określonych grup 

uchodźców. Taki system nie odpowiada na obecne wyzwania, przed którymi stoi Europa 

i świat, ani nie zapewnia pilnie potrzebnych reform. Z tego względu COMECE wraz z 

pozostałymi organizacjami opracowało i przedłożyło Komisji UE propozycje do reformy 

 
1192European Parliament, Revision of the dublin regulation, 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-
jd-revision-of-the-dublin-regulation (dostęp: 19.08.2021) 

1193Tamże.  
1194COMECE, Comments on the European Commission’s proposal for a regulation 

establishing the criteria and mechanisms for determining the member state responsible for 
examining an application for international protection lodged in one of the members states by a 
third-country national or stateless person-Dublin IV - (recast-COM (2016) 270 FINAL), s. 1-14, 
http://www.comece.eu/dl/tLLKJKJKoLnlJqx4KJK/20161000MIGDUBLIN_EN.pdf (dostęp: 
31.07.2021) 

1195European Commission, Reforming the Common European Asylum System: Frequently 
asked questions, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_16_2436 (dostęp: 
31.07.2021) 
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WESA. Zaproponowano m.in., aby pojęcia „pierwszego kraju azylu” i 

„bezpiecznego kraju trzeciego” nie były obowiązkowe. W wyjaśnieniu COMECE 

zauważyło, że prawo do azylu jest prawem indywidualnym, nie opartym na narodowości, 

pochodzeniu etnicznym czy kraju pochodzenia. Wniosek powinien zawsze podlegać 

dogłębnej ocenie merytorycznej. Dlatego należy skreślić przepisy dotyczące pojęcia 

„bezpiecznego kraju pochodzenia”, ponieważ są one sprzeczne z indywidualnym 

prawem do azylu i dyskryminujące; mogą prowadzić do naruszenia zasady „non-

refoulement”1196. Ponadto, kontynuuje COMECE, w wszystkie wnioski o azyl powinny 

być składane z zachowaniem gwarancji proceduralnych. UE jako podmiot prawny nie 

może obniżać standardów proceduralnych i gwarancji, aby zniechęcić osoby w potrzebie 

do dostępu do ochrony na jej terytorium. Procedury przyspieszone powinny być 

stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach, bez narażania mężczyzn, kobiet i 

dzieci na ryzyko odesłania1197. Sygnatariusze zaproponowali również skrócenie terminów 

np. terminu na odwołanie z zastrzeżeniem, aby odwołanie miało zawsze skutek 

zawieszający. Należy także skreślić przepis dotyczący wyłączenia z bezpłatnej pomocy 

prawnej w przypadku „kolejnego wniosku” i „braku realnych perspektyw sukcesu”1198. 

Jak zwracają uwagę autorzy dokumentu, propozycje UE zawierają szereg sankcji 

mających na celu zapobieganie wtórnemu przemieszczaniu się, takich jak wykluczenie i 

ograniczenie warunków przyjmowania lub ponowne obliczenie okresu legalnego pobytu 

wymaganego do uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy. Jednak bardziej 

skuteczne ich zdaniem byłoby podejście oparte na zachętach np. zapewnienie wszystkim 

beneficjentom ochrony międzynarodowej prawa do swobodnego przemieszczania się po 

maksymalnie dwóch latach legalnego pobytu1199. Należy również skreślić przepisy 

dotyczące obowiązkowego regularnego przeglądu statusu tak jak i przepis wyłączający 

osoby ubiegające się o azyl w procedurze przyspieszonej z dostępu do rynku. Ponadto 

świadczenia społeczne nie powinny być powiązane ze środkami integracyjnymi1200.  

 

 

 

 
1196COMECE, Comments on the proposed reform of the common european asylum 

system of 13th july 2016, s. 1-11, Bruxelles 2016, 
http://www.comece.eu/dl/slOtJKJKolMNJqx4KJK/2016-12-
21_Christian_group_CEAS_final.pdf (dostęp: 05.08.2021) 

1197Tamże. 
1198Tamże.  
1199Tamże.  
1200Tamże.  
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1.6.5. Dokument Komisji Europejskiej „Plan Działania w 

sprawie integracji obywateli państw trzecich” 

W lutym 2017 roku COMECE wraz z członkami Chrześcijańskiej Grupy ds. 

Migracji opublikowali swoje uwagi na temat „Planu Działań w sprawie integracji 

obywateli państw trzecich”1201 zaproponowanego przez Komisję Europejską. Zdaniem 

autorów dokumentu propozycje UE są niewystarczające1202. Z tego względu 

sygnatariusze dokumentu zaproponowali, aby w ramach skutecznej polityki integracyjnej 

włączyć Kościoły, wspólnoty i stowarzyszenia religijne oraz inne podmioty wyznaniowe 

do planowanej Europejskiej Sieci Integracji w celu zapewnienia lepszej koordynacji 

działań, większego uczestnictwa i przeciwdziałania radykalizacji. W omawianym 

dokumencie zwrócono również uwagę na konieczność wzmocnienia dialogu między 

podmiotami rządowymi i pozarządowymi na szczeblu europejskim i państw 

członkowskich; zapewnienie skutecznego wdrażania we wszystkich obszarach polityki 

włączające strategie walki z ubóstwem i zatrudnieniem; ochroną socjalną w tym 

dostępem do zatrudnienia, ochroną praw migrantów niepełnosprawnych; promowaniem 

szkoleń w miejscu pracy w celu przekazywania wiedzy na temat norm, praktyk i 

zwyczajów kulturowych i zawodowych oraz ułatwiania udziału migrantów w 

wolontariacie i wolontariackich wymianach kulturalnych. Ponadto powinno się zapewnić 

migrantom szybki dostęp do rynku pracy, aby uniemożliwić im podjęcie nielegalnego 

zatrudnienia w warunkach dla nich niebezpiecznych czy poniżających, gdzie będą 

narażeni np. na wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi. Zauważono także, że istotna 

jest edukacja, w tym zapewnienie migrantom dostępu do bezpłatnych kursów 

językowych czy zmniejszenie wymogów proceduralnych, które stanowią poważną 

barierę dla zapisów do szkół. Priorytetem jest także promowanie szkolnictwa wyższego i 

uczenia się przez całe życie obywateli państw trzecich oraz wspieranie alternatyw dla 

 
1201European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: Action Plan on the integration of third country nationals, Bruxelles 2017, s. 1-21, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/proposal-implementation-
package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf 
(dostęp: 05.08.2021) 

1202COMECE, Proposals to improve EU’s integration of third country nationals, 
http://www.comece.eu/proposals-to-improve-eus-integration-of-third-country-nationals (dostęp: 
05.08.2021) 
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migrantów, którzy nie mogą podążać typową ścieżką edukacyjną, tj. 

promowanie programów szkolnych dla nietradycyjnych studentów1203. 

Grupa Robocza COMECE ds. Migracji i Azylu spotkała się 9 marca 2017 roku, 

aby omówić sytuację z lat 2015-2016. Na wstępie zauważono, że tylko w samym 2016 

roku przybyło do Europy drogą morską prawie 400 000 migrantów, w tym 94 000 

nieletnich. Stowarzyszenia katolickie starały się wspomóc migrantów organizując np. 

korytarze humanitarne jednak, jak zauważyli członkowie COMECE, to na państwach 

spoczywa odpowiedzialność za politykę migracyjną. Zaproszony na spotkanie ekspert z 

Komisji Europejskiej (DG Home) przedstawił sytuację młodych migrantów w Europie 

oraz niektóre rozwiązania wprowadzone przez UE, takie jak reforma WESA i tworzenie 

„hotspotów”1204. 

Prezydencja bułgarska (styczeń-czerwiec 2018 roku) mająca na celu osiągnięcie 

postępów w reformie WESA, w tym w sprawie rozporządzenia dublińskiego, podkreśliła, 

że jej celem jest kontynuowanie prac na poziomie eksperckim i przygotowanie 

konsensusu politycznego do czerwca 2018 roku. Mając powyższą sytuację na uwadze w 

czerwcu 2018 roku, Grupa Robocza COMECE ds. Migracji i Azylu przeanalizowała 

status quo negocjacji dotyczących przekształcenia rozporządzenia dublińskiego1205. Ze 

względu na zbliżające się posiedzenie Rady Europejskiej 28-29 czerwca 2018 roku 

opracowano „20 action points for the Global Compacts on Migrants and on Refugees” 

mające stanowić wskazówki dla decydentów w zakresie poprawy sytuacji migrantów, 

uchodźców, osób ubiegających się o azyl oraz osób wewnętrznie przesiedlonych. 

Zaproponowano m.in.  aby zawsze przestrzegać zasady „non-refoulement”; rozszerzyć 

listę alternatywnych legalnych dróg bezpiecznej i dobrowolnej migracji i przesiedlenia 

np. poprzez przedłużanie wiz humanitarnych, szerszego korzystania z wiz studenckich, w 

tym do programów praktyk i staży, czy przyjęcie programów korytarza humanitarnego, 

które umożliwiają legalny wjazd na podstawie wizy humanitarnej osobom znajdującym 

się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym osobom zmuszonym do ucieczki przed 

konfliktami i klęskami żywiołowymi. Ponadto sygnatariusze dokumentu zaapelowali o 

 
1203COMECE, Comments on the EU action plan on the integration of third country 

nationals, s. 1-6, Bruxelles 2017 
http://www.comece.eu/dl/MMqkJKJKoMkMJqx4KJK/20170209_EU_action_Plan_Integration_t
hird_country_nationals_EN.pdf, (dostęp: 05.08.2021) 

1204COMECE, What actions to better accompany migrants?, 
http://www.comece.eu/what-actions-to-better-accompany-migrants (dostęp: 05.08.2021) 

1205COMECE, Migration and Asylum: focus on the Dublin Regulation recast, 
http://www.comece.eu/migration-and-asylum-focus-on-the-dublin-regulation-recast (dostęp: 
05.08.2021) 
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zapewnienie szkoleń z międzynarodowego prawa praw 

człowieka i międzynarodowego prawa dotyczącego uchodźców dla urzędników 

publicznych i funkcjonariuszy organów ścigania, którzy pracują na obszarach 

przygranicznych; stworzenie krajowych systemów informacyjnych i szkoleniowych w 

celu identyfikacji oznak pracy przymusowej lub handlu ludźmi. Podkreślono, że w tym 

zakresie istotne jest, aby osoby rekrutujące do pracy posiadały odpowiednie certyfikaty 

wymagane przez ustawodawstwa krajowe. Na szczeblu ministerialnym danych państw, 

zdaniem autorów dokumentu, powinny zostać utworzone wydziały zajmujące się 

sprawami diaspory. Ponadto państwa powinny przyjąć przepisy np.  zabraniające 

pracodawcom zatrzymywania paszportów i innych form identyfikacji pracowników; 

umożliwiające migrantom otwierać osobiste konta bankowe, które pozwalają również na 

bezpośrednie wpłaty przez pracodawców; przepisów dotyczących płacy minimalnej, 

które wymagają regularnej i przewidywalnej wypłaty wynagrodzenia, przynajmniej raz 

w miesiącu. Dodatkowo na szczeblu krajowym państwa powinny zapewnić uchodźcom i 

osobom ubiegającym się o azyl swobodę przemieszczania się. W przypadku nieletnich 

azylantów i migrantów państwa powinny zapewnić im opiekę zastępczą lub kuratelę w 

sytuacji, gdy są one oddzielone od rodziny a także dostęp do edukacji na poziomie 

podstawowym i średnim bez względu na ich status migracyjny. COMECE postulowało 

również o uchwalenie przepisów zapewniających migrantom i uchodźcom dostęp do 

podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od ich statusu migracyjnego i natychmiast 

po przybyciu. Innym postulatem było opracowanie przepisów krajowych mających na 

celu nadanie obywatelstwa przy urodzeniu, zapewnienie wszystkim uchodźcom 

terminowy dostęp do obywatelstwa (bez względu na status ekonomiczny i wymogów 

językowych w przypadku uchodźców powyżej 50 roku życia)1206.  

1.6.6. Pakt UE o migracji i azylu 

We wrześniu 2020 roku, COMECE wyraziło zadowolenie po przyjęciu nowego 

„Paktu UE o migracji i azylu”1207 przez Komisję Europejską. Zdaniem przedstawicieli 

organizacji proponowany pakiet UE obejmuje szereg pozytywnych zmian, takich jak 

specjalne traktowanie na granicy małoletnich bez opieki, szybsza odpowiedź dla osób 

 
1206COMECE, Twenty action points for the global compacts, 

http://www.comece.eu/migration-and-asylum-focus-on-the-dublin-regulation-recast (dostęp: 
05.08.2021) 

1207European Commission, Migration and Asylum Package: New Pact on Migration and 
Asylum documents adopted on 23 September 2020, 
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-
asylum-documents-adopted-23-september-2020_en (dostęp: 05.08.2021) 
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ubiegających się o azyl oraz wyjaśnienie ich praw i obowiązków, 

dostęp migrantów do korzyści wynikających z europejskiego filaru praw socjalnych. W 

ocenie COMECE, jeśli chodzi o relokację osób ubiegających się o azyl w całej UE, nie 

jest jasne, w jaki sposób mechanizm zostanie wdrożony, ponieważ proponowany system 

jest w dużym stopniu uzależniony od decyzji każdego państwa członkowskiego. W 

związku z tą kwestią COMECE wezwało UE i jej państwa członkowskie do poprawy i 

zwiększenia wsparcia dla tych krajów, które geograficznie są bardziej narażone na duży 

napływ migrantów i uchodźców1208.  

W związku z powyższym a także z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta 

COMECE wezwała UE i jej państwa członkowskie do umieszczenia godności ludzkiej i 

dobra wspólnego w centrum przyszłych negocjacji w sprawie niedawno 

zaproponowanych „Paktu UE o migracji i azylu”. Oświadczenie, które zostało 

opublikowane 16 grudnia 2020 roku, zawierało zalecenia polityczne opracowane przez 

Grupę Roboczą COMECE ds. Migracji i Azylu1209. W omawianym dokumencie 

zatytułowanym „Statement by the COMECE Working Group on Migration and Asylum 

on the EU Pact on migration and asylum proposed by the European Commission”1210 

zwrócono uwagę, na konieczność: zwiększenia roli udziału Kościołów i wspólnot 

wyznaniowych jako komplementarnych w zakresie udzielania pomocy migrantom i 

uchodźcom; zapewnienie skutecznej ochrony małoletnim i ich rodzinom, osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub mającym problemy ze zdrowiem 

psychicznym, kobietom w ciąży, ofiarom handlu ludźmi, dzieciom bez opieki. Ponadto 

wskazano na konieczność przygotowania społeczności lokalnych do procesu integracji 

poprzez kampanie informacyjne, szkolenia. Grupa robocza podkreśliła, iż istotna jest 

ochrona jedności rodzin i wspieranie skutecznego łączenia rodzin; zapobieganie 

handlowi ludźmi, we współpracy z władzami krajów pochodzenia i tranzytu a także 

zapewnienie odpowiedniej pomocy konsularnej oraz prawo do zatajenia osobistych 

 
1208COMECE, EU Pact on Migration: COMECE calls for concrete solidarity and 

generosity, http://www.comece.eu/eu-pact-on-migration-comece-calls-for-concrete-solidarity-
and-generosity (dostęp: 05.08.2021) 

1209COMECE, COMECE assesses the EU Pact on Migration and Asylum: „put Human 
dignity and Common Good at the centre of the future negotiations”, http://www.comece.eu/the-
comece-working-group-on-migration-assesses-the-eu-pact-on-migration-and-asylum (dostęp: 
05.08.2021) 

1210COMECE, Statement by the COMECE Working Group on Migration and Asylum on 
the EU Pact on migration and asylum proposed by the European Commission, Brussels 2020, s. 
1-8, http://www.comece.eu/dl/uLnoJKJKkKOMJqx4kJK/2020-12-
15_EN_Statement_EU_Pact_on_Migration.pdf (dostęp: 05.08.2021) 
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dokumentów tożsamości1211. W konkluzji eksperci COMECE 

wystosowali apel o zapewnienie bezpieczeństwa na granicach, zwłaszcza na 

niebezpiecznych trasach, takich jak Kanał La Manche, wybrzeża Morza Śródziemnego i 

Wyspy Kanaryjskie; także o to, aby akcje poszukiwawcze i ratownicze były skupione na 

ratowaniu życia ludzkiego1212. 

W maju 2021 roku chrześcijańska Grupa ds. Migracji i Azylu złożona z 

COMECE i jej chrześcijańskich partnerów z siedzibą w Brukseli opublikowała kilka 

szczegółowych dokumentów analizujących niektóre kluczowe aspekty proponowanego 

Paktu UE o migracji i azylu. Dokumenty te zawierają kilka szczegółowych zaleceń w 

różnych obszarach, w tym zarządzania i finansowania azylu i migracji, kontroli przed 

wjazdem i procedur granicznych, polityki powrotów i readmisji oraz współpracy z 

państwami trzecimi, a także kwestii kryminalizacji operacji poszukiwawczo-

ratowniczych na morzu1213. 

W pierwszym z nich „Comments on the EU new Pact on migration and asylum” 

autorzy stwierdzili, że ogłoszonym w dniu 23 września 2020 roku przez Komisję 

Europejską „New Pact on Migration and Asylum” zaproponowano całościowe podejście 

obejmujące takie aspekty, jak: azyl, solidarność i podział odpowiedzialności, Schengen, 

współpraca z krajami trzecimi i integracja. Jednak COMECE i partnerzy chcieliby w 

dodatkowych dokumentach zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii, gdyż 

elementem niepokojącym w Pakcie jest argumentacja, że tylko jedna trzecia 

przybywających osób jest uprawniona do ochrony międzynarodowej, co może zagrażać 

zasadzie indywidualnej oceny sytuacji1214.  

W związku z tym w drugim dokumencie „Comments on the proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of 

third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 

767/2008, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 and on the amended proposal for a 

Regulation of the European Parliament and the Council establishing a common procedure 

 
1211Tamże.  
1212Tamże.  
1213COMECE, Christian actors publish concrete recommendations to the EU Pact on 

Migration, http://www.comece.eu/christian-actors-publish-concrete-recommendations-to-the-eu-
pact-on-migration (dostęp: 05.08.2021) 

1214COMECE, Comments on the EU new Pact on migration and asylum, s. 1-6, 
http://www.comece.eu/dl/tNMoJKJKkkOKJqx4kJK/2021-
04_ChristianGroup_EU_Pact_General_Comments.pdf (dostęp: 05.08.2021) 
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for international protection in the Union and repealing Directive 

2013/32/EU”1215 zawarto szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania procedur 

granicznych.  Zdaniem COMECE propozycje w formie przedstawionej przez Komisję 

Europejską i odczytywane wraz z innymi instrumentami Paktu budzą liczne wątpliwości 

zarówno w zakresie zasad i aspektów prawnych, jak i ich praktycznej realizacji. Z tego 

względu zaproponowano, aby w obiektach granicznych zapewnić migrantom i azylantom 

godne warunki przebywania; usprawnić procedurę składania i rozpatrywania wniosków 

tak aby natychmiast po złożeniu wniosku zapewnić objęcie osób ubiegających się o 

ochronę międzynarodową procedurą azylową, bez czekania na zakończenie kontroli 

przed wjazdem. Ponadto powinno się dopilnować, aby wszystkie osoby poddane kontroli 

bezpieczeństwa zostały należycie poinformowane przez wykwalifikowany i 

przeszkolony personel o przysługujących im prawach i możliwości ubiegania się o 

ochronę międzynarodową w języku, który rozumieją. Zwrócono uwagę na konieczność 

wykluczenie ze stosowania procedur granicznych osób wymagających szczególnego 

traktowania, czyli dzieci i towarzyszącym im członkom rodzin. Ponadto powinno się 

ustalić, że stosowanie środka detencyjnego podczas kontroli i procedury granicznej 

powinno być stosowane wyłącznie jako środek ostateczny, mający zastosowanie tylko w 

ściśle określonych sytuacjach i oparty na indywidualnej ocenie sytuacji. Ważne jest 

również zapewnienie możliwości przeniesienia do innego państwa członkowskiego ze 

względu na więzy rodzinne jak najszybciej po przyjeździe1216.  

W trzecim z dokumentów - „Comments on the proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on asylum and migration management and 

amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) 

XXX/XXX (Asylum and Migration Fund)1217, zwrócono uwagę, że „mechanizm 

solidarnościowy” w rzeczywistości jest złożony, biurokratyczny i nieprzewidywalny. 

Wszystkim powinno się zapewnić prawo do skutecznego środka odwoławczego. W 

 
1215COMECE, Comments on the proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and 
amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 and on the 
amended proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a 
common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 
2013/32/EU, s. 1-8, http://www.comece.eu/dl/NlLnJKJKkkOKJqx4lJK/2021-
04_ChristianGroup_EUPact_Pre-entry_screening_border_procedures.pdf (dostęp: 05.08.2021) 

1216Tamże.  
1217COMECE, Comments on the proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 
2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX (Asylum and Migration Fund), s. 1-7, 
http://www.comece.eu/dl/KlkmJKJKkkOKJqx4MJK/2021-
04_ChristianGroup_EUPact_Solidarity_Mechanism.pdf (dostęp: 05.08.2021) 
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związku z tym należy zagwarantować rozsądne ramy czasowe na kontrole 

sądowe, a także pełną analizę wszystkich praw podmiotowych zainteresowanych osób. 

Ponadto powinno się rozszerzyć podejście polegające na przedłużeniu terminów 

składania i odpowiadania na wnioski o przejęcie w sprawach dotyczących małoletnich 

bez opieki na wszystkie sprawy rodzinne w celu bardziej konsekwentnego promowania 

jednoczenia rodzin1218. 

Natomiast w dokumencie „Comments on Return Policies, Readmissions and 

Cooperation with Third Countries within the framework of the New Pact on Migration 

and Asylum1219, zauważono, że nowy pakt o migracji i azylu kładzie duży nacisk na 

zwiększenie liczby powrotów i readmisji w porównaniu z innymi obszarami, takimi jak 

legalna migracja. Zdaniem COMECE środki te, wraz z negocjowaną wersją dyrektywy 

powrotowej (COM(2018) 634 Final) (która wprowadziłaby podstawy do skrócenia 

okresu dobrowolnego wyjazdu, ograniczenia w apelacji, rozszerzenia aresztu i procedur 

na granicach zewnętrznych), powodują podważanie praw podstawowych obywateli 

państw trzecich poszukujących ochrony międzynarodowej. Biorąc pod uwagę te 

spostrzeżenia oraz coraz bardziej dominującą debatę publiczną na temat powrotów i 

readmisji, zdaniem COMECE, polityka UE w zakresie powrotów nie powinna skupiać 

się przede wszystkim na wskaźnikach powrotów, ale na jakości decyzji nakazujących 

powrót i ich wdrażaniu zgodnie z gwarancjami proceduralnymi i prawami 

podstawowymi na wszystkich etapach procedury.  Organizacja zaleciła również, aby w 

przypadku wprowadzenia „sponsorowania powrotnego” było ono stosowane w praktyce 

tylko wtedy, gdy można zagwarantować, że nie ma ryzyka naruszenia praw 

podstawowych, zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się w bardzo wrażliwych 

warunkach. Należy rozpoznać sytuację migrantów „bez powrotu” i uregulować ich 

status. Powinni być uprawnieni do dostępu do podstawowych świadczeń i usług 

społecznych, takich jak opieka zdrowotna, schronienie, żywność i edukacja, a także mieć 

możliwość pozostania na terytorium UE. Natomiast osobom, które wróciły do kraju 

pochodzenia, powinien towarzyszyć niezależny mechanizm monitorowania. Co więcej, 

zdaniem COMECE, zatrzymanie powinno być jedynie środkiem ostatecznym, 

utrzymywanym przez możliwie najkrótszy okres, podlegającym przeglądowi i nie 

powinno stać się standardową procedurą, gdy decyzja nakazująca powrót nie może 

 
1218Tamże.  
1219COMECE, Comments on Return Policies, Readmissions and Cooperation with Third 

Countries within the framework of the New Pact on Migration and Asylum, s. 1-6,  
http://www.comece.eu/dl/nopMJKJKkkOKJqx4KJK/2021-
04_ChristianGroup_EUPact_Returns_Readmission.pdf (dostęp: 05.08.2021) 
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zostać wykonana z powodu braku umów lub ustaleń o readmisji lub 

nieskutecznych protokołów wykonawczych. Potrzebna jest jasna i przewidywalna 

podstawa prawna stosowania detencji. Alternatywy dla detencji, takie jak kaucja, nadzór 

i sprawozdawczość powinny być promowane jako bardziej (prawnie) wiążące. Dzieci 

poniżej 18 roku życia, ich rodziny i osoby wymagające szczególnej troski powinny być 

bezwzględnie wykluczone z aresztu tylko z powodu ich nielegalnego statusu. Natomiast 

powrót na obszary konfliktu, takie jak Afganistan czy Syria, powinien być zabroniony, 

ponieważ oznacza to naruszenie zasady „non-refoulement”. Zdaniem COMECE, umowy 

o readmisji muszą być skoncentrowane na człowieku pod względem treści i formy oraz 

szanować i chronić godność ludzką migrantów. Ponadto reintegracji w kraju pochodzenia 

powinny towarzyszyć konkretne środki, m.in. w zakresie edukacji i szkoleń, dostępu do 

rynku pracy czy przedsiębiorczości i budowania społeczności1220.  

W kolejnym dokumencie „Comments on Commission Recommendation on 

cooperation among Member States concerning operations carried out by vessels owned 

or operated by private entities for the purpose of search and rescue activities (C (2020) 

6468 final) and Commission guidance on the implementation of EU rules on definition 

and prevention of the facilitation of unauthorised entry, transit and residence (C (2020) 

6470 final)”1221 skupiono się na temacie przemytu i śmierci migrantów na granicach. 

COMECE postulowało, aby kościoły, chrześcijańskie i inne organizacje wyznaniowe, 

organizacje pozarządowe mogły wypełniać swoje powołanie do ratowania i wspierania 

życia ludzkiego, nie podlegając jednocześnie penalizacji. Jak zauważyło COMECE, po 

zakończeniu operacji „Sophia” nie ma obecnie żadnej inicjatywy, w ramach której UE 

lub jej państwa członkowskie aktywnie przejmowałyby odpowiedzialność za organizację 

operacji poszukiwawczo-ratowniczych. W kontekście operacji „Irini” państwa 

członkowskie wyraźnie wykluczyły działania poszukiwawcze i ratownicze. W tym 

zakresie istnieje możliwość wykorzystania przepisów o wzmocnionej współpracy (art. 20 

TUE oraz art. 326 i nast. TFUE) do ustanowienia wiążącego mechanizmu poszukiwania i 

ratownictwa. Ponadto COMECE zaapelowało aby uznać, że „przemyt migrantów” 

oznacza uzyskanie nielegalnego wjazdu osoby w celu uzyskania, bezpośrednio lub 

 
1220Tamże.  
1221COMECE, Comments on Commission Recommendation on cooperation among 

Member States concerning operations carried out by vessels owned or operated by private 
entities for the purpose of search and rescue activities (C (2020) 6468 final) and Commission 
guidance on the implementation of EU rules on definition and prevention of the facilitation of 
unauthorised entry, transit and residence (C (2020) 6470 final), s. 1-5, 
http://www.comece.eu/dl/nMroJKJKkkOKJqx4LJK/2021-
04_ChristianGroup_EUPact_SAR_Criminalisation.pdf (dostęp: 05.08.2021) 
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pośrednio, korzyści finansowych lub innych korzyści materialnych zgodnie 

z art. 3 Protokołu ONZ z 2000 roku przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, 

morską i powietrzną (Protokół Narodów Zjednoczonych przeciwko przemytowi 

migrantów drogą lądową, morską i powietrzną uzupełniający Konwencje Narodów 

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 

roku). W konkluzji stwierdzono, że przewidywana interdyscyplinarna grupa kontaktowa, 

w ramach której państwa członkowskie mogą współpracować i koordynować działania w 

celu wdrożenia zalecenia SAR, powinna nie tylko konsultować się „w stosownych 

przypadkach” z organizacjami pozarządowymi, ale włączać je w sposób stały i 

przejrzysty1222. 

1.7. Prawa podstawowe obywateli Unii  

W swojej działalności COMECE monitoruje również procesy polityczne 

zachodzące w Unii Europejskiej oraz zmiany prawne we wszystkich obszarach 

zainteresowania Kościoła, do których należy zaliczyć także prawa i wolności obywateli 

UE. W ocenie COMECE poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, 

równości, praworządności i praw człowieka to wartości, na których opiera się Unia 

Europejska. „Karta praw podstawowych UE” jest podstawowym tekstem odniesienia dla 

polityk i inicjatyw Unii. COMECE jest zdania, że prawa podstawowe muszą opierać się 

na jasnej i obiektywnej koncepcji godności ludzkiej, że należy skoncentrować się na 

etycznych implikacjach polityk i przepisów UE oraz że należy rozważyć sposób, w jaki 

te ostatnie mogą wpływać o działalności Kościoła. COMECE jest wspierana w tej misji 

przez Komisję Prawną1223. 

W tej części dysertacji zostaną omówione takie zagadnienia jak opinie COMECE 

na temat praw mniejszości etnicznych na przykładzie Romów, ochrony danych 

osobowych, ochrony dzieci w mediach i Internecie czy zagadnienie „przestępstw z 

nienawiści” i „mowy nienawiści”. 

1.7.1. Prawa mniejszości etnicznych na przykładzie Romów  

Sytuacja kilku milionów Romów1224 w UE i państwach sąsiednich charakteryzuje 

się dyskryminacją i daleko idącym wykluczeniem z głównego nurtu społeczeństwa, z 

 
1222Tamże.  
1223COMECE, Justice, Fundamental Rights & Article 17 TFEU,  

https://www.comece.eu/policy-areas/justice-fundamental-rights/ (dostęp: 1.04.2022) 
1224Termin „Romowie” używany jest – podobnie jak w innych dokumentach politycznych 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej – jako szerokie pojęcie obejmujące grupy osób o 
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nieproporcjonalnymi wskaźnikami ubóstwa i bezrobocia, złym stanem 

zdrowia i niższą średnią długością życia. Ponadto Romowie są często ofiarami 

dyskryminacji i przemocy na tle rasowym. Mając to na uwadze COMECE stara się 

przyczynić się do integracji Romów poprzez m.in. aktywne uczestnictwo w utworzonej 

w kwietniu 2009 roku „Europejskiej Platformie na rzecz Integracji Romów”1225 

promowanej przez Komisję Europejską, której celem jest wspomóc działania unijne i 

krajowe w przeciwdziałaniu wykluczeniu największej mniejszości etnicznej w Europie. 

W ramach pierwszego spotkania Forum dokonano m.in. przeglądu postępów w walce z 

wykluczeniem Romów od czasu pierwszego europejskiego szczytu Romów, który odbył 

się w Brukseli we wrześniu 2008 roku. Komisja Europejska zobowiązała się również do 

określenia, w jaki sposób planuje zaspokoić potrzeby ludności romskiej za pomocą 

instrumentów i polityk na poziomie UE w 2009 i 2010 roku. Ponadto miała przedstawić 

sprawozdanie z realizacji nowego projektu pilotażowego z integracji Romów o wartości 

5 mln euro (lata 2010-2012), który został przez Parlament Europejski dodany do budżetu 

na rok 2009. Komisja zobowiązała się także przedstawić pełniejsze sprawozdanie z 

postępów prac na początku 2010 roku przed kolejnym szczytem Romów1226.  

W dniu 7 kwietnia 2010 roku Komisja przyjęła komunikat w sprawie społecznej i 

gospodarczej integracji Romów w Europie – był to pierwszy w historii dokument 

polityczny poświęcony konkretnie Romom. Nakreślono w nim program, który miał 

pomóc w zwiększeniu skuteczności polityki na rzecz integracji Romów, oraz określał 

główne wyzwania na przyszłość. Komunikat podkreślał również złożoność i 

współzależność problemów, z jakimi borykają się Romowie w zakresie dyskryminacji, 

ubóstwa, niskich osiągnięć edukacyjnych, barier na rynku pracy, segregacji 

mieszkaniowej i złego stanu zdrowia1227. Ponadto w tym samym roku Komisja 

Europejska powołała specjalną Grupę zadaniową ds. Romów, która zobowiązała się do 

 

mniej lub bardziej podobnych cechach kulturowych, jak Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, 
itp., niezależnie od tego, czy prowadzą osiadły tryb życia. Szacuje się, że 80% Romów prowadzi 
osiadły tryb życia w: Komisja Europejska, Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji 
Romów do 2020 r., Bruksela 2011, s. 2, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=EN (dostęp: 20.08.2021) 

1225E. White, European platform launched to better coordinate efforts to tackle Roma 
exclusion, https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-platform-launched-to-better-
coordinate-efforts-to-tackle-roma-exclusion-1 (dostęp: 20.08.2021)  

1226Tamże.  
1227 European Commission, Communication on Roma in Europe and Progress Report on 

Roma inclusion 2008-2010, Brussels 2010, s. 1-3, 
file:///C:/Users/rafal/Downloads/Communication_on_Roma_in_Europe_and_Progress_Report_o
n_Roma_inclusion_2008-2010.pdf (dostęp: 20.08.2021) 
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końca 2010 roku przedstawić szczegółowe sprawozdanie1228. W 

dalszej kolejności w czerwcu 2011 roku Rada Europejska zatwierdziła wniosek Komisji 

w sprawie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów do 2020 

roku. W dokumencie wezwano państwa członkowskie UE do zapewnienia, by Romowie 

byli traktowani jak inni obywatele UE z równym dostępem do wszystkich praw 

podstawowych zapisanych w Karcie Praw Podstawowych. W komunikacie określono 

również ogólnounijne cele integracji Romów, które należy osiągnąć nie tylko na 

poziomie unijnym, krajowym, ale także w poszczególnych regionach i miejscowościach. 

W następstwie komunikatu państwa członkowskie przygotowały i przyjęły swoje 

odpowiednie krajowe strategie integracji Romów1229. Na poziomie UE przyjęła ramy dla 

krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku1230.  

Na skutek tego wydarzenia w czerwcu 2011 roku odbyło się zorganizowane 

wspólnie przez Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej w Komisji Europejskiej wraz z 

Komisją Kościoła i Społeczeństwa Konferencji Kościołów Europejskich i Komisją 

Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej oraz ze względu na tematykę 

seminarium Kościelną Komisję ds. Migrantów w Europie i Radę Konferencji Biskupów 

w Europie „Seminarium Dialogu”. W ocenie prelegentów, przyjęte ramy powinny lepiej 

ustalać działania mając na uwadze perspektywę krótko- i długoterminową. Z tego 

względu w pierwszej kolejności istotne jest rozwiązanie takich kwestii jak dostęp do 

zatrudnienia, opieki zdrowotnej, edukacji i mieszkalnictwa, natomiast bardziej 

fundamentalne zmiany społeczne mogą wymagać więcej czasu. Przedstawiciele 

kościołów opowiedzieli się za bardziej ambitnymi celami w dostępie do wymiaru 

sprawiedliwości, w tym przyznawaniu dokumentów urzędowych. Jeśli chodzi o 

edukację, celem powinno być zapewnienie, aby wszystkie dzieci romskie ukończyły co 

najmniej szkołę średnią w celu uzyskania lepszej pracy oraz należy przewidzieć 

 
1228European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: The social and economic integration of the Roma in Europe /COM/2010/0133 final/, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0133 (dostęp: 
20.08.2021) 

1229European Union Agency for Fundamental Rights, A persisting concern: anti-
Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, Luxmebourg 2018, s. 7, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-
inclusion_en.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

1230European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, Brussels 2011, 
s. 1-19, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:EN:PDF 
(dostęp: 31.07.2021) 
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szkolenie zawodowe dla dorosłych. Ważną rolę, zdaniem COMECE, mogą 

tu odegrać szkoły wyznaniowe1231.  

W październiku 2011 roku COMECE opublikowało „COMECE/CCEE 

Reflection on the EU Roma Framework”1232, w którym przedstawiła szereg propozycji 

mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Romów. Zaproponowano 

w zakresie polityki socjalnej m.in. subsydia i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców 

zatrudniających Romów; wspomaganie przez rządy państw samozatrudnienia. W 

zakresie edukacji zaproponowano dostosowanie programów nauczania do specyfiki 

kultury romskiej, w tym uwzględnienie języka i historii Romów. Natomiast propozycje 

w zakresie opieki zdrowotnej dotyczyły m.in. szerzenie wśród Romów informacji o 

korzyściach płynących ze szczepień dzieci; zorganizowanie darmowych posiłków dla 

dzieci z ubogich rodzin romskich w szkołach a także ułatwienie Romom dostępu do 

podstawowej opieki zdrowotnej1233. Ponadto w dokumencie sprzeciwiono się gettoizacji 

społeczności romskiej, a także uznano za konieczne zapewnienie rodzinom romskim 

dostępu do mediów (bieżącej wody, elektryczności, gazu)1234. Aby przeciwdziałać 

dyskryminacji i marginalizacji społeczności Romów zaapelowano do parafii i organizacji 

katolickich o otoczenie Romów opieką duszpasterską. W stosunku do przedstawicieli 

samorządów zaapelowano, aby zapewniono Romom stały adres dla celów prawnych, a 

także aby zachęcano romskie małżeństwa do ich formalnej rejestracji w urzędach oraz do 

rejestracji narodzin dzieci w publicznych rejestrach1235. Na zakończenie autorzy 

dokumentu wskazali, że konieczne jest, aby promować kulturę romską w mediach 

poprzez programy edukacyjne czy zatrudnianie jako redaktorów / dziennikarzy / 

prezenterów Romów1236. 

W grudniu 2013 roku Rada UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i 

Ochrony Konsumentów przyjęła zalecenie w sprawie skutecznych środków integracji 

Romów w państwach członkowskich1237, które zawierało szczegółowe wytyczne 

 
1231COMECE, Roma Inclusion: a Need, a Challenge and a Duty, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7740.html (dostęp: 31.07.2021) 
1232COMECE,  COMECE/CCEE Reflection on the EU Roma Framework, Brussels 2011, 

s. 1-9, http://www.comece.eu/dl/lMsqJKJOMNLJqx4KJK/20111024MIGROMA.pdf (dostęp: 
20.08.2021) 

1233Tamże.  
1234Tamże. 
1235Tamże. 
1236Tamże. 
1237Council of the European Union, Council recommendation on effective Roma 

integration measures in the member states, Brussels 2013, s. 1-13, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf (dostęp: 
20.08.2021) 
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dotyczące wdrażania środków integracji Romów. Pierwsza istotna 

kwestia polityczna, do której odnosiło się zalecenie Rady z 2013 roku, dotyczyło 

propagowania w praktyce pełnej równości Romów. W tym kontekście poproszono 

państwa członkowskie o podjęcie skutecznych środków politycznych w celu zapewnienia 

równego traktowania i poszanowania ich praw podstawowych, w tym równego dostępu 

do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa z uwzględnieniem płci1238.  

Państwa członkowskie UE kontynuowały wysiłki na rzecz poprawy integracji 

Romów poprzez wdrażanie krajowych strategii integracji Romów zgodnie z zaleceniem 

Rady z grudnia 2013 roku w sprawie skutecznych środków integracji Romów. Wspierała 

te działania Agencja Praw Podstawowych Unii, poprzez coroczne spotkania w ramach 

„Europejskiej Platformy na rzecz Integracji Romów” a także regularnie zbierając dane i 

współpracując z państwami członkowskimi w celu opracowania metod monitorowania, 

które umożliwiły składania rocznych raportów na temat sytuacji Romów w państwach 

członkowskich. Pomimo starań ambitnych celów wyznaczonych w krajowych strategiach 

integracji Romów i znacznego wkładu funduszy unijnych, w 2016 roku nie 

zaobserwowano wyraźnych postępów. Zbierane od 2009 roku kolejne dane na temat 

sytuacji Romów w zakresie zatrudnienia, edukacji, warunków mieszkaniowych i zdrowia 

wskazywały, że nadal obecna była w społeczeństwach państw członkowskich UE 

dyskryminacja i postawy antyromskie, które utrzymywały segregację w zakresie 

mieszkalnictwa i edukacji1239. W 2017 roku potrzeba walki z postawami antyromskimi 

stała się wyższym priorytetem politycznym, co znalazło odzwierciedlenie w inicjatywach 

instytucji UE. W dniu 25 października 2017 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję 

w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE1240. Rezolucja 

wezwała UE, Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia działań 

przeciwko zachowaniom antyromskim, a także Agencję Praw Podstawowych UE do 

skupienia się na tej kwestii w swoich pracach1241. W rezultacie w 2018 roku Agencja 

 
1238European Union Agency for Fundamental Rights, A persisting concern: anti-

Gypsyism as a barrier to Roma inclusion…, s. 7. 
1239European Union Agency for Fundamental Rights, Sprawozdanie na temat praw 

podstawowych 2017. Opinie FRA, Wiedeń 2017, s. 11, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-fundamental-rights-report-2017-
opinions_pl.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

1240European Parliament, Justice and Home Affairs (2017), Fundamental rights aspects in 
Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism. European Parliament resolution of 25 
October 2017 on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-
Gypsyism (2017/2038(INI)), P8_TA-PROV(2017)0413, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_EN.pdf?redirect (dostęp: 
20.08.2021) 

1241European Union Agency for Fundamental Rights, A persisting concern…, s. 7. 
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przedstawiła raport z podjętych działań - „A persisting concern: anti-

Gypsyism as a barrier to Roma inclusion”1242, a Komisja Europejska ogłosiła 

sprawozdanie - „Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma 

Integration Strategies up to 2020”1243.  

W kwietniu 2019 roku COMECE z okazji „Tygodnia Romów 2019”1244 odniosło 

się do obu dokumentów oraz wezwało przyszłych przywódców UE do przyjęcia unijnych 

ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów na okres po 2020 roku oraz do 

ponownego zaangażowania instytucji UE na rzecz zwiększenia integracji Romów. 

Komentując sprawozdanie Komisji Europejskiej z grudnia 2018 roku w sprawie oceny 

unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku, 

COMECE, zauważyło, że choć z dokument wskazuje na poprawę w obszarze dostępu do 

edukacji i zdrowia, a także w walce z ubóstwem to jednak ujawnia brak postępu w 

budownictwie mieszkaniowym oraz negatywne tendencje w zatrudnieniu i nadal obecne 

w społeczeństwach państw członkowskich postawy antyromskie1245. Tendencje te, 

kontynuowało COMECE, zostały potwierdzone przez opublikowany raport Agencji Praw 

Podstawowych UE, opisujący utrzymujące się zachowania antyromskie jako barierę dla 

integracji Romów1246. W tym kontekście Biskupi UE podkreślili potrzebę wdrożenia 

niepaternalistycznego podejścia w radzeniu sobie z integracją Romów1247. 

1.7.2. Ochrona danych osobowych 

Wiele wątpliwości w przedstawicielach COMECE wzbudziło rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych. Kluczowy dla kościelnego przetwarzania danych osobowych 

 
1242Tamże.  
1243European Commission, Report on the evaluation of the EU Framework for National 

Roma Integration Strategies up to 2020, COM(2018) 785 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2018_785.pdf?fbclid=IwAR210kBBQ5w24rrjqD
qgHOwOVsbjzCyjbdImSHa4TqUUE2CCdFNXWU6M6sg (dostęp: 20.08.2021) 

1244European Roma Grassroots Organisations Network, Roma Week, 
https://ergonetwork.org/2019/03/eu-roma-week-2019/?ts=1628159832 (dostęp: 05.08.2021) 

1245COMECE, COMECE on Roma inclusion: „working with them, not for them”, 
http://www.comece.eu/comece-on-roma-inclusion-working-with-them-not-for-them (dostęp: 
05.08.2021) 

1246Komisja Europejska, European Roma Platform & Roma Summits, 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-
discrimination/roma-eu/european-roma-platform-roma-summits_en?ts=1628159933 (dostęp: 
05.08.2021) 

1247COMECE, COMECE on Roma…, http://www.comece.eu/comece-on-roma-inclusion-
working-with-them-not-for-them (dostęp: 05.08.2021) 
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jest art. 91 unijnego rozporządzenia. Mówi on, że jeśli w państwie 

członkowskim, w momencie wejścia w życie tegoż dokumentu, Kościoły i związki 

wyznaniowe stosują szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, to mogą tak 

czynić nadal pod warunkiem, że zostaną one dostosowane do rozporządzenia. Termin na 

ujednolicenie aktów prawnych państwa członkowskie a także Kościoły i związki 

wyznaniowe wyznaczono do 2018 roku. Do tego czasu państwa unijne miały obowiązek 

dostosować swoje wewnętrzne prawo w zakresie przetwarzania danych osobowych do 

tegoż dokumentu. Obowiązek ten spoczywał także na Kościołach i związkach 

wyznaniowych, przy poszanowaniu wszelkiej ich autonomii. W świetle bowiem motywu 

165 preambuły do rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przedmiotowy akt 

prawny nie narusza statusu przyznanego Kościołom oraz związkom lub wspólnotom 

wyznaniowym na mocy prawa konstytucyjnego obowiązującego w państwach 

członkowskich. W myśl rozporządzenia, jeśli Kościoły nie stworzą własnego urzędu, to 

ich zadania przetwarzania danych osobowych przejmie organ państwowy. Warto 

zaznaczyć, że do tej pory zasady dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele 

katolickim zawarte były w wielu dokumentach Kościoła powszechnego i partykularnego 

natomiast unijne rozporządzenie wymusiło ujednolicenie tych zasad1248.  

Z poziomu Kościoła Katolickiego za problematyczne uznano kilka kwestii w tym, 

na ile prawo unijne, może ingerować w wewnętrzne sprawy wspólnot religijnych1249. 

Ponadto problematycznym stało się tzw. prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17), 

którego realizacja napotyka trudności np. przy formalnym wystąpieniu z Kościoła, osoby 

często oczekują dalszego nieprzetwarzania danych czy wręcz żądają usunięcia zapisów 

z dokumentacji parafialnej czego nie przewiduje prawo kanoniczne. Powyższe dylematy 

wpisały się w wieloletni już dyskurs o prawie do wolności religijnej w ujęciu 

indywidualnym i wspólnotowym1250.  

Na żądanie Komisji Prawnej COMECE zorganizowano w dniu 21 maja 2019 

roku spotkanie eksperckie w celu omówienia wdrożenia rozporządzenia o ochronie 

 
1248P. Zając, RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii 

Europejskiej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (2018) nr 31, s. 61-75, 
http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/wp-content/uploads/2020/04/art_Zajac_31.pdf (dostęp: 
18.08.2021) 

1249P. 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: Ochrona danych osobowych 
w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, Warszawa 2016 , s. 26-30.  

1250P. Zając, RODO a Kościół Katolicki w Polsce…, s. 61-75. 
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danych i jego wpływu na działalność Kościoła po roku jego stosowania. 

Podkreślono prawo wspólnoty religijnej do zachowania własnych tradycji prawnych, 

a więc respektowania prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego czego wyrazem jest 

np. niepełne zastosowanie tzw. „prawa do zapomnienia” w odniesieniu do niektórych 

kościelnych baz danych1251. Drugie posiedzenie Komisji Prawnej COMECE odbyło się 

29 października 2019 roku, skupiając się głównie na wdrożeniu ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, które pozostaje kluczowym priorytetem COMECE. W dialogu z 

Europejską Radą Ochrony Danych eksperci delegowani przez Konferencje Episkopatów 

UE szeroko wymieniali wyzwania i rozwiązania dotyczące omawianego rozporządzenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na Kościół w państwach 

członkowskich1252.  

Podobne spotkania odbyły się w 2020 roku. Komisja ds. Prawnych COMECE 

zgromadziła ekspertów z Konferencji Episkopatów UE w dniu 5 marca 2020 roku, aby 

zająć się bieżącymi kwestiami prawnymi UE o szczególnym znaczeniu dla Kościoła. 

Doradcy prawni informowali się nawzajem i zastanawiali się nad dalszym wpływem 

rozporządzenia o ochronie danych na Kościół katolicki w państwach członkowskich. Ten 

temat był także tematem doraźnego spotkania ekspertów w dniu 19 maja 2020 roku, 

organizowanego przez COMECE drugi rok z rzędu1253. Natomiast już 3 grudnia 2020 

roku Komisja Prawna COMECE spotkała się, aby wymienić się aktualnymi inicjatywami 

unijnymi i krajowymi w obszarze praw podstawowych. Wydarzenie odbyło się podczas 

wideokonferencji z powodu trwającego kryzysu Covid-19. Podczas spotkania 

priorytetowo potraktowano rozporządzenie o ochronie danych1254. Podobnie na kolejnym 

posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 roku Komisja skupiła się na polityce UE w zakresie 

niedyskryminacji i inicjatywach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Doradcy prawni 

upoważnieni przez Konferencje Episkopatów dyskutowali z przedstawicielami Komisji 

Europejskiej na temat dwóch najbardziej aktualnych dokumentów UE. W odniesieniu do 

dyrektywy UE w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 

 
1251COMECE, COMECE gathers Church data protection experts, 

http://www.comece.eu/comece-gathers-church-data-protection-experts (dostęp: 18.08.2021) 
1252COMECE, The COMECE Legal Affairs Commission addresses GDPR and media 

challenges, http://www.comece.eu/the-comece-legal-affairs-commission-addresses-gdpr-and-
media-challenges (dostęp: 18.08.2021) 

1253COMECE, COMECE Legal Affairs Commission: focus on new EU dossiers, 
http://www.comece.eu/comece-legal-affairs-commission-focus-on-new-eu-dossiers (dostęp: 
31.07.2021) 

1254COMECE, COMECE Legal Affairs Commission: children and their rights as a EU 
priority, http://www.comece.eu/comece-legal-affairs-commission-children-and-their-rights-as-a-
eu-priority (dostęp: 31.07.2021) 
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sektora publicznego oraz proponowanej ustawy o zarządzaniu 

danymi. Komisja Prawna COMECE skoncentrowała się na ochronie danych związanych 

z działalnością Kościołów i wspólnot religijnych, będących w posiadaniu organów 

sektora publicznego. Ponadto eksperci przeanalizowali również koncepcję udostępniania 

danych do celów altruistycznych. Dialog z przedstawicielami UE koncentrował się na 

reformie unijnego rejestru na rzecz przejrzystości i jego obowiązkowym charakterze. 

Reforma ta wynika z porozumienia międzyinstytucjonalnego potwierdzającego status 

quo w zakresie zwolnienia kościołów z obowiązku rejestracji1255. 

1.7.3. Ochrona dzieci  

W obszarze praw dziecka COMECE opowiada się za koniecznością 

potraktowania ochrony praw najmłodszych w sposób priorytetowy. W związku z tym 

opowiada się za prawem dziecka do harmonijnego wychowania i rozwoju, ochroną jego 

integralności psychicznej i rozwojem jego osobowości, które w ocenie COMECE, są 

również zależne od stabilnej rodziny. Ponadto COMECE postuluje ochronę dzieci przed 

dostępem do szkodliwych treści, takich jak pornografia i nieuzasadniona przemoc1256. W 

obszarze zainteresowań COMECE znajduje się również postulat ochrony dzieci 

migrujących poprzez wdrożenie „Komunikatu UE w sprawie ochrony dzieci 

migrujących”1257. 

W 2020 roku Komisja Prawna w dialogu z przedstawicielem Komisji 

Europejskiej dokonała analizy polityki UE na rzecz skuteczniejszej walki z 

krzywdzeniem dzieci, w tym strategii dotyczącej praw dziecka na lata 2021-20241258. 

Szczegóły swej refleksji Komisja Prawna zawarła w dokumencie pt.: „EU strategy on the 

rights of the child (2021-2024). A contribution by the Secretariat of COMECE”1259. W 

 
1255COMECE, COMECE Legal Affairs Commission addresses data protection and 

transparency policies, http://www.comece.eu/comece-legal-affairs-commission-addresses-data-
protection-and-transparency-policies (dostęp: 31.07.2021) 

1256COMECE, A contribution by COMECE in view of the renewal of the “EU Action 
Plan on Human Rights and Democracy (2020-2024)“, s. 1-17, Brusseles 2019, 
https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/pdf_20190621.pdf (dostęp: 
1.04.2022) 

1257Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej. Ochrona migrujących dzieci, 
Bruksela 2017, s. 1-18, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=en (dostęp: 2.04.2022) 

1258COMECE, COMECE Legal Affairs Commission: children and their rights as a EU 
priority, https://www.comece.eu/comece-legal-affairs-commission-children-and-their-rights-as-a-
eu-priority/ (dostęp: 1.04.2022) 

1259COMECE, EU strategy on the rights of the child (2021-2024). A contribution by the 
Secretariat of COMECE, Bruksseles 2020, s. 1-29, https://www.comece.eu/wp-
content/uploads/sites/2/2022/02/pdf_20201214.pdf (dostęp: 1.04.2022) 
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pierwszej kolejności eksperci COMECE potwierdzili, że kluczową 

rolę w nakreśleniu ram prawnych pełni „Konwencja ONZ o ochronie praw dzieci. 

Przechodząc do szczegółów Komisja Prawna zauważyła, iż praw dzieci nie można 

rozpatrywać w oderwaniu od środowiska, w którym się ono wychowuje, z tego względu 

należy uwzględniać wymiar rodzinny i prawa rodziców w opracowanej Strategii UE. W 

kontekście mediatyzacji życia COMECE zwróciło uwagę na zagrożenia płynące z 

„wirtualizacji życia”, w postaci nadmiernego dostępu do internetu, co skutkuje 

zanikaniem zdolności do nawiązywania prawidłowych relacji międzyludzkich jak i 

powstawaniem nowych uzależnień behawioralnych. Nieograniczony dostęp do internetu 

niesie ze sobą również zagrożenie w postaci narażenia dzieci na zapoznanie się z 

treściami brutalnymi i pornograficznymi w sieci. W omawianym dokumencie eksperci 

poparli idee UE uwzględnienia w Strategii praw dzieci niepełnosprawnych, powołania 

grupy ekspertów ds. przemocy wobec dzieci, jak i potrzebę edukacji obywatelskiej dzieci 

na poziomie lokalnym. Wśród szczególnych wyzwań dla UE Komisja prawna COMECE 

wyróżniła seksualizację i uprzedmiotowienie dzieci (w grach, odzieży dziecięcej, 

reklamach skierowanych do dzieci), samookaleczanie się dzieci (promowane np. w 

internecie), a także sprzedaż lalek typu „child-like a sex dolls” co może skutkować 

zwiększaniem przemocy seksualnej wobec dzieci1260.  Ponadto grupa ekspertów 

stwierdzili, iż nowa strategia UE powinna uwzględniać prawo do nauki, w tym 

możliwość korzystania z bezpłatnej edukacji na poziomie co najmniej podstawowym z 

poszanowaniem religijnych, filozoficznych i światopoglądowych przekonań rodziców 

dziecka. A także na konieczność zwalczania nierówności społecznych w zakresie dostępu 

do edukacji, w szczególności w dobie epidemii Covid-19, która sprawiła, iż w wyniku 

zamknięcia szkół na całym świecie prawie 1,6 miliarda dzieci nie mogło uczęszczać na 

zajęcia a liczba osób wykluczonych z edukacji wzrosła do 250 milionów1261. 

Jednocześnie podkreślono, iż istotnym jest, aby edukacja wirtualna nie zastąpiła nauki 

stacjonarnej i kontaktów interpersonalnych. W kontekście pandemii i jej wpływu na 

pogłębianie się ubóstwa rodzin zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia 

powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla dzieci poprzez promowanie przez 

Komisję Europejską dostępu do przystępnych cenowo usług medycznych oraz 

wspierania podmiotów prywatnych, w tym organizacji charytatywnych w zapewnianiu 

wysokiej jakości usług medycznych1262. W kontekście konfliktów zbrojnych COMECE 

 
1260Tamże, s. 1-8. 
1261Tamże, s. 10. 
1262Tamże, s. 11-12. 
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zwróciło uwagę na konieczność ochrony dzieci w nich 

uczestniczących, w tym na ryzyko rekrutacji dzieci przez zbrojne grupy, wykorzystanie 

seksualne dzieci, handel dziećmi, zagrożenie ubóstwem, chorobami i śmiercią1263. 

W 2021 roku COMECE intensywnie zaangażowała się w walkę z seksualnym 

wykorzystywaniem dzieci w Internecie. W tym celu w dniu 14 kwietnia 2021 roku 

Komisja Konferencji Biskupich Unii Europejskiej przekazała swój wkład w konsultacje 

społeczne Komisji Europejskiej na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego 

dzieci w sieci, podkreślając potrzebę wzmocnienia prawodawstwa i polityki UE w celu 

lepszej ochrony dzieci. Jest to związane z pracami Komisji Europejskiej, która 

przygotowuje się do zaproponowania przepisów dotyczących zwalczania 

wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie, a także do utworzenia europejskiego 

centrum zapobiegania i przeciwdziałania temu zjawisku1264.  

COMECE, we współpracy z Irlandzką Konferencją Biskupów, przedstawiła swój 

wkład w konsultacje, koncentrując się w szczególności na problemie uwodzenia dzieci w 

internecie, obiegu treści seksualnych generowanych przez nie same oraz nowych 

tendencji, takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci za pośrednictwem transmisji na 

żywo. W swoim wkładzie COMECE podkreśliła kluczową rolę przejrzystości, a także 

perspektywy skoncentrowanej na ofiarach i uwzględniającej traumę, w celu ochrony 

najlepszego interesu dzieci i udzielenia im głosu. Jednym z głównych wyzwań 

podkreślonych w oświadczeniu COMECE jest upewnienie się, że przepisy dotyczące 

prywatności nie stanowią nadmiernej przeszkody w wykrywaniu przestępców. Ponadto 

Kościół katolicki uważa ochronę dzieci w internecie za priorytet i kwestię zdrowia 

publicznego. Według COMECE w walce z tym procederem konieczne będzie 

zaangażowanie obejmujące wiele podmiotów, nie tylko wyznaniowych, w tym wsparcie 

ekspertów w dziedzinie technologii. W odniesieniu do proponowanego Centrum 

zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci w 

Internecie, wkład COMECE sugeruje różne możliwe zadania: edukacja, świadomość 

społeczna i badania, informowanie o zaawansowanych technologiach wykrywania, 

doradztwo strategiczne w zakresie inicjatyw na rzecz świadomości zdrowia publicznego, 

doradztwo. Wreszcie, biorąc pod uwagę tendencję UE do zastępowania wyrażenia 

 
1263Tamże, s. 13. 
1264European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf (dostęp: 18.08.2021) 
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„pornografia dziecięca” (child pornography) wyrażeniem „materiały 

przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci” (child sexual abuse materia), 

COMECE podkreśla, że w żadnym wypadku nowa terminologia nie powinna prowadzić 

do zmniejszenia ochrony dzieci1265. 

Natomiast w czerwcu 2021 roku COMECE odniosło się do ogłoszenia przez 

Komisję Europejską ustawy o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) oraz 

ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA), przyjętych w ramach tego 

samego pakietu przez Komisję Europejską 15 grudnia 2020 roku1266. W kontekście 

ochrony dzieci wkład w opracowanie projektów ustaw COMECE zawierał listę 

kilkunastu zaleceń skierowanych do Komisji Europejskiej. COMECE zauważyła m.in., 

że chociaż platformy internetowe przynoszą konsumentom znaczne korzyści i stanowią 

innowacyjną formę pobudzenia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej to mogą 

powodować negatywne skutki, takie jak narażenie dzieci na wykorzystanie seksualne, 

wymiana i handel nielegalnymi towarami, usługami i treściami internetowymi, które 

mogą mieć również wpływ na dzieci1267.  

Na marginesie warto dodać, że powyższa inicjatywa nie była pierwszą, która 

dotyczyła ochrony dzieci przed pornografią w mediach. Kiedy w kwietniu 2017 roku 

została przyjęta dyrektywa UE o audiowizualnych usługach medialnych1268 regulująca 

koordynację przepisów krajowych dotyczących wszystkich mediów audiowizualnych, 

zarówno tradycyjnych transmisji telewizyjnych, jak i usług na żądanie, COMECE 

również starało się wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych jej zapisów. I tak, 

kiedy w głosowaniu w marcu 2017 roku Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu 

Europejskiego opowiedziała się za utrzymaniem w zmienionej dyrektywie wszystkich 

odniesień do „moralnego” rozwoju nieletnich w odniesieniu do treści, które mogą go 

zaszkodzić, COMECE przyjęło to z zadowoleniem. Jednak przedstawiciele COMECE 

 
1265COMECE, COMECE contribution on fighting child sexual abuse online, 

http://www.comece.eu/comece-contribution-on-fighting-child-sexual-abuse-online (dostęp: 
31.07.2021) 

1266COMECE, COMECE on the European Commission’s Digital Services Act package, 
http://www.comece.eu/comece-on-the-european-commissions-digital-services-act-package 
(dostęp: 31.07.2021) 

1267COMECE, COMECE Secretariat feedback on the European Commission’s Digital 
Services Act package (DSA-DMA), Brussels 2021, s. 1-4, 
http://www.comece.eu/dl/ptLLJKJKkLlNJqx4KJK/COMECE_Secretariat_Feedback_on_the_DS
A-DMA_April_2021.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

1268European Parliament, Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the 
Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation 
or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media 
services (Audiovisual Media Services Directive) (Text with EEA relevance), s. 1-24 , https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013 (dostęp: 31.07.2021) 



 295

zauważyli, że o ile najbardziej szkodliwe treści, takie jak 

nieuzasadniona przemoc i pornografia, muszą podlegać najsurowszym środkom to 

dyrektywa nie określa takich instrumentów. Za niefortunne COMECE uznało również to, 

że większość głosujących odrzuciła propozycje, które wzmocniłyby ochronę nieletnich 

przed pornografią i nieuzasadnioną przemocą w „usługach medialnych na żądanie”, w 

tym poprzez zobowiązanie do przyjęcia środków technicznych (np. szyfrowanie i 

kontrola rodzicielska)1269. 

1.7.4. Przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści 

Na temat „mowy nienawiści”, choć jeszcze bez bezpośredniego odniesienie się do 

tego terminu COMECE debatowało już w listopadzie 2010 roku w trakcie jesiennej sesji 

plenarnej. Przedstawiciele COMECE wyrazili wówczas zaniepokojenie rosnącym 

populizmem oraz znacznym wzrostem ruchów i tendencji o charakterze 

„populistycznym” w krajach całej UE. Jak zauważyło COMECE, zjawisko to jest bardzo 

złożone: ma różnorodne przejawy, od pewnych form regionalizmu po nacjonalizm, a 

także ekstremizm; rozciąga się od lewej do prawej strony spektrum politycznego. 

Niemniej jednak uderzają podobieństwa: uproszczona prezentacja problemów i 

rozwiązań, poszukiwanie „kozłów ofiarnych”, instrumentalizowane rozróżnienie na 

„oni” i „nas”. COMECE podkreśliło, że omawiane zjawisko jest niebezpieczne, gdyż ma 

tendencję do podziału i antagonizowania społeczeństw oraz dyskryminuje mniejszości. 

W konkluzji COMECE przypominało, że populizm stanowi przeciwieństwo idei 

europejskiej, która ma swoje korzenie w pojęciu solidarności1270. 

Na omawiane zjawisko COMECE ponownie zwróciło uwagę w listopadzie 2016 

roku podczas drugiej edycji kolokwium na temat praw podstawowych, organizowanego 

corocznie przez Komisję Europejską1271. Temat kolokwium - „Pluralizm mediów i 

demokracja” skłonił COMECE do podzielenia się z uczestnikami spotkania refleksją na 

temat mediów. Jak zauważono, jeśli chodzi o umiejętność korzystania z mediów, na 

szczególną uwagę wśród docelowych podmiotów zasługują rodzice i ich dzieci. 

Niezbędna jest walka z podżeganiem do przemocy lub nienawiści, w tym przez 

 
1269COMECE, Audiovisual media services: positive steps but stronger child protection 

still needed, http://www.comece.eu/audiovisual-media-services-positive-steps-but-stronger-child-
protection-still-needed (dostęp: 31.07.2021) 

1270COMECE, COMECE Bishops concerned about rise of populist movements in Europe, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2010/article/7725.html (dostęp: 
31..07.2021) 

1271COMECE, How to ensure media pluralism?, http://www.comece.eu/how-to-ensure-
media-pluralism (dostęp: 31.07.2021) 
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odniesienie do religii. Pojęcie „mowy nienawiści” powinno być jednak 

zharmonizowane z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, ponieważ może być 

również nadużywane do wyciszania debaty, prowokowania autocenzury i ograniczania 

różnorodności opinii. Ponadto, zdaniem COMECE, w odniesieniu do unijnego „Code of 

conduct on countering illegal hate speech online”1272 w celu zwalczania nielegalnej 

mowy nienawiści w mediach społecznościowych (Facebook, Microsoft, Twitter i 

YouTube), idea organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako „zaufanych reporterów” 

do ostrzegania o takich treściach powinna zostać wdrożona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi skutecznych środków zaradczych1273. 

W czerwcu 2021 roku COMECE ponownie podjęło wątek tzw. przestępstw z 

nienawiści (hate crimes)1274. W swoim wystąpieniu COMECE podkreśliła, że 

przestępstwa z nienawiści są coraz bardziej powszechne i budzą coraz większy niepokój i 

zasługują na potępienie. Jednocześnie COMECE wyraziła zakłopotanie związane z 

umieszczeniem przestępstw z nienawiści (hate crimes) i mowy nienawiści (hate speech) 

na liście „przestępstw UE”. W ocenie COMECE ze względu na obawy związane z 

pewnością prawa i należytą ochroną praw podstawowych (np. wolności słowa, wolności 

religii, wolności nauki, wolności edukacji i nauczania), COMECE zauważyło, że te 

kwestie powinny zostać uregulowane na poziomie ustawodawstwa państw 

członkowskich. W uzasadnieniu swojego stanowiska przedstawiciele COMECE 

stwierdzili, że poprzez kryminalizację przestępstw z nienawiści, sankcje karne mogą 

uderzyć w samo wyrażenie idei – lub działanie podejmowane przez Kościół w ramach 

sprawowania jego magisterium – działalność dydaktyczną – niezależnie od intencji 

mówcy czy kontekstu. Co więcej w ocenie COMECE, ewentualnemu włączeniu 

przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści do wykazu przestępstw, w odniesieniu do 

których Unia Europejska może stanowić prawo, powinny towarzyszyć takie elementy, 

jak: uwzględnienie wyłącznie „przestępstw z nienawiści”, a nie „mowy nienawiści”, 

gdyż ta ostatnia ma charakter ogólny i nie jest zdefiniowana w jakimkolwiek akcie 

prawnym o charakterze międzynarodowym. Po drugie powinny zostać określone 

 
1272European Commission, Code of conduct on countering illegal hate speech online, 

file:///C:/Users/rafal/Downloads/code_of_conduct_on_countering_illegal_hate_speech_online_en
_C08AC7D9-984D-679D-CAEF129AD536E128_42985.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

1273COMECE, A contribution by the Secretariat of COMECE to the Fundamental Rights 
Colloquium 2016 „Media pluralism and democracy”, Brussels 2016, s. 1-11, 
http://www.comece.eu/dl/MLumJKJKolkkJqx4KJK/commissionoftheepiscopatesoftheeuropeanc
ommunity-comece_18773.pdf (dostęp: 20.08.2021)  

1274COMECE, COMECE: „national level is best placed to fight against hate crimes”, 
http://www.comece.eu/national-level-is-best-placed-to-fight-against-hate-crimes (dostęp: 
31.07.2021) 
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konkretne klauzule w celu ochrony podstawowych praw, w szczególności 

prawa do wolności wypowiedzi i informacji oraz wolności myśli, sumienia i wyznania; 

po trzecie, na uwagę zasługują przestępstwa z nienawiści na tle religii, które stanowią – 

nawet w Europie – dość powszechny, choć niedoceniany problem. Osoby należące do 

jakiejkolwiek religii powinny być chronione przepisami dotyczącymi przestępstw z 

nienawiści i należy zadbać o to, aby nie sprzyjać dynamice mniejszości i większości – 

zgodnie z którą ochrona byłaby skierowana przede wszystkim do tych pierwszych1275. Ze 

względu na nieostre granice zachowania poprawności politycznej w wypowiedziach 

istnieje, zdaniem COMECE, realne ryzyko autocenzury w demokratycznych debatach. 

Natomiast jeśli chodzi o przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści w Internecie, 

COMECE poparło ideę, że obywatele, stowarzyszenia i społeczności mogą przyczynić 

się do stworzenia „ekologii internetowej”1276. 

1.7.5. Sztuczna inteligencja i „robotyzacja życia” 

Rok 2019 został zdominowany przez zagadnienie sztucznej inteligencji. W dniu 4 

lutego 2019 roku COMECE opublikowało jedną z pierwszych refleksji na temat 

„Robotyzacji życia”1277. W omawianym dokumencie członkowie Grupy roboczej 

zauważają, że szybki rozwój nowych technologii opartych na sztucznej inteligencji 

(Artificial Intelligence, AI) skłania COMECE do zajęcia określonego stanowiska w tej 

kwestii. Dokument „Robotyzacja życia – etyka wobec nowych wyzwań” podczas 

przeglądu głównych zasad określających relacje między ludźmi a robotami w pierwszej 

kolejności potwierdza prymat osoby ludzkiej i promuje podejście oparte na prawach i 

skoncentrowane na osobie1278.  

Opracowana przez grupę roboczą ad hoc ds. robotyzacji powołaną przez 

COMECE, refleksja pojawiła się w momencie intensywnej dyskusji na temat znaczenia 

sztucznej inteligencji na szczeblu UE. Ta trwająca debata – w kontekście której 

Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach wydała oświadczenie w 

sprawie „Sztucznej inteligencji, robotyki i systemów autonomicznych”, a pierwszy 

projekt „Wytycznych etycznych dla godnej zaufania sztucznej inteligencji” opublikowała 

 
1275COMECE, Public consultation on Hate  speech & hate crime-inclusion 

on list of EU crimes. A contribution by the Secretariat of COMECE, 
Brussels 2021, s. 1-7, 
http://www.comece.eu/dl/nopOJKJKkLLlJqx4KJK/COMECE_Secretariat_contribution_hate_cri
mes_and_hate_speech.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

1276Tamże.  
1277COMECE, COMECE publishes reflection on “Robotisation of Life”,  

http://www.comece.eu/comece-publishes-reflection-on-robotisation-of-life (dostęp: 11.06.2021) 
1278Tamże.  
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Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji ujawniła 

rosnącą liczbę pilnych i złożonych pytań moralnych w tej dziedzinie1279. COMECE, 

podkreśla również potrzebę zdefiniowania ram etycznych i prawnych dla projektowania, 

produkcji, wykorzystania i zarządzania sztuczną inteligencją. Kierowana przez prof. 

Antonio Autiero i wzbogacona różnorodnym wkładem ekspertów w dziedzinie teologii, 

filozofii, prawa i inżynierii, grupa robocza ad hoc COMECE przeanalizowała wpływ 

robotyzacji na osobę ludzką i społeczeństwo jako całość i opracowała jego refleksję jako 

etyczny krok, który może kształtować życie społeczności w naszym złożonym i 

zglobalizowanym społeczeństwie, w którym aktorzy są coraz bardziej ze sobą 

powiązani1280. Uznając konieczność opracowania jasnych wskazówek dla przyszłości 

następnych pokoleń i przekonana, że bezwarunkowa lub stanowcza akceptacja sztucznej 

inteligencji nie jest możliwa, ta refleksja COMECE zachęca do przeglądu obecnych 

zasad, potwierdzając prymat człowieka, na podstawie uznanie ludzkiej godności każdej 

osoby1281.  

W lutym 2019 roku COMECE uczestniczyło w konsultacjach społecznych 

przeprowadzonych przez Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej 

ds. Sztucznej Inteligencji, potwierdzając prymat osoby ludzkiej i promując podejście 

oparte na prawach przy dokonywaniu przeglądu głównych zasad określających relacje 

między ludźmi a robotami. Wezwanie COMECE do intensywnej i perspektywicznej 

dyskusji na temat etycznego wpływu sztucznej inteligencji na człowieka i społeczeństwa 

zostało w pewnym względzie uwzględnione w opublikowanych 9 kwietnia 2019 roku 

przez Komisje Europejską „Wytycznych w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania 

sztucznej inteligencji”1282. W szczególności ważne było dla COMECE przyjęcie 

skoncentrowanego na człowieku podejścia do sztucznej inteligencji. Celem 

„Wytycznych” było budowanie zaufania do sztucznej inteligencji poprzez uczynienie 

sztucznej inteligencji legalną, etyczną i solidną. Stanowisko UE odzwierciedla niektóre z 

zaleceń COMECE, w tym poparcie włączenia śmiertelnej broni autonomicznej (Lethal 

Autonomous Weapon Systems, LAWS) do przypadków budzących krytyczne obawy w 

 
1279Tamże.  
1280Tamże.  
1281COMECE, Robotisation of Life Ethics in view of new challenges, Brussels 2019, s. 1-

8, http://www.comece.eu/dl/olOrJKJKKMLLJqx4KJK/Robotization_of_life_final_version_.pdf 
(dostęp: 11.06.2021) 

1282Komisja Europejska, Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej 
inteligencji, Bruksela 2019, s. 1-53, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-
guidelines-trustworthy-ai (dostęp: 11.06.2021) 
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dziedzinie stosowania sztucznej inteligencji1283. Ponadto zdefiniowano 

pojęcie zasady „poszanowania autonomii człowieka” według której należy 

opracowywać, wdrażać i wykorzystywać systemy AI. Jednocześnie wyjaśniono, że 

„poszanowanie autonomii człowieka” jest silnie związane z prawem do godności 

człowieka i wolności (odzwierciedlonym w art. 1 i 6 Karty UE), a „zapobieganie 

szkodom” jest silnie związane z ochroną integralności fizycznej lub psychicznej 

(odzwierciedloną w art. 3). Natomiast „sprawiedliwość” jest ściśle związana z prawem 

do niedyskryminacji, solidarności i sprawiedliwości (odzwierciedlonym w art. 21 i 

następnych). W tym kontekście „możliwość wyjaśnienia i odpowiedzialność” są ściśle 

związane z prawami odnoszącymi się do sprawiedliwości (odzwierciedlonymi w art. 

47)1284. Co więcej w myśl zasady „poszanowania autonomii człowieka”, prawa 

podstawowe, na których opiera się UE, są ukierunkowane na zapewnienie poszanowania 

wolności i autonomii człowieka. Osoby wchodzące w interakcje z systemami AI muszą 

być w stanie zachować pełną i efektywną zdolność samostanowienia o sobie oraz być w 

stanie uczestniczyć w procesie demokratycznym. Systemy AI nie powinny 

bezpodstawnie podporządkowywać, przymuszać, oszukiwać, kształtować lub 

kontrolować ludzi ani nimi manipulować. Systemy AI powinny natomiast mieć na celu 

zwiększenie, uzupełnienie i wzmocnienie zdolności poznawczych, społecznych i 

kulturowych człowieka. Podział funkcji między ludzi i systemy AI powinien opierać się 

na zasadach projektowania ukierunkowanych na człowieka i pozostawiać człowiekowi 

rzeczywistą możliwość wyboru. Jak zauważają eksperci COMECE, oznacza to 

zapewnienie sprawowania nadzoru przez człowieka i kontroli nad procesami pracy w 

systemach AI, które powinny wspierać ludzi w środowisku pracy i dążyć do osiągania 

konkretnych rezultatów1285. Warto zauważyć, że uwzględniono również postulat 

COMECE o „przewodniej i nadzorczej roli człowieka” (human agency and oversight), 

zgodnie z którym użytkownicy powinni mieć możliwość podejmowania świadomych, 

niezależnych decyzji dotyczących systemów AI1286.  

Ponadto grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji powołana 

przez Komisję Europejską opublikowała 26 czerwca 2019 roku dokument „Zalecenia 

 
1283Tamże, s. 46. 
1284Tamże, s. 14. 
1285Tamże, s. 15. 
1286Tamże, s. 19-20. 
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dotyczące polityki i inwestycji na rzecz godnej zaufania sztucznej 

inteligencji, w którym uwzględniono niektóre z rekomendacji wyrażonych przez 

COMECE1287.  

W lutym 2020 roku COMECE wzięło udział w międzynarodowych warsztatach 

„Dobry algorytm? Sztuczna Inteligencja, Etyka, Prawo, Zdrowie”, która odbyła się w 

Watykanie z okazji 26. Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Życia. Z tej okazji 

Vincenzo Paglia, prezes Papieskiej Akademii Życia, podpisał dokument „Rome Call for 

an AI Ethics”, wspierający etyczne podejście do sztucznej inteligencji oraz promowanie 

poczucia odpowiedzialności wśród organizacji, rządów i instytucji w celu zapewnienia 

cyfrowego innowacje i postęp technologiczny służą ludzkiemu geniuszowi i 

kreatywności1288. 

Natomiast w artykule COMECE, opublikowanym 14 czerwca 2020 roku, z 

zadowoleniem przyjęto ogólny zamiar „Białej Księgi” dotyczący ustanowienia solidnego 

europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji (AI) głęboko zakorzenionego w 

ludzkiej godności i ochronie prywatności. Podkreślono, że „dane” i „algorytmy” są 

głównymi czynnikami napędzającymi sztuczną inteligencję, podczas gdy ludzie określają 

i przeglądają cele, które system AI powinien osiągnąć1289. Ponadto COMECE odwołało 

się do swojego stanowiska w tej kwestii z kwietnia 2017 roku, w którym wyraziło 

zakłopotanie w związku z możliwym utworzeniem nowej specjalnej agencji UE, 

ponieważ „obecne kluczowe struktury UE zapewniają wystarczające wsparcie w 

rozwiązywaniu problemów związanych ze sztuczną inteligencją i robotyką”1290. Zdaniem 

COMECE, mając na uwadze wytyczne zawarte w „Białej Księdze”, jeśli UE zdecyduje 

się na utworzenie organu koordynującego to „struktura zarządzania powinna 

gwarantować maksymalny udział interesariuszy”, w tym Kościołów, które mają 

specyficzny statusu partnerów instytucji UE na mocy art. 17 TFUE i powinny być 

 
1287European Commission, Policy and investments recommendations for trustworthy AI, 

Brussels 2019, s. 1-52 
https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/intelligenza_artificiale_30_april
e/ai-hleg_policy-and-investment-recommendations.pdf (dostęp: 11.06.2021) 

1288COMECE, A sustained ethical discourse has to accompany discussions on regulating 
AI, http://www.comece.eu/a-sustained-ethical-discourse-has-to-accompany-discussions-on-
regulating-ai (dostęp: 13.08.2021) 

1289COMECE, Consultation on the White Paper on Artificial Intelligence - A European 
Approach, Brussels 2020, s. 1-23,  http://www.comece.eu/dl/tNtKJKJKkKolJqx4KJK/COMECE-
contribution-and-annex_paper_for_the_public_consultation_on_the_White_Paper_on_AI-
final.pdf (dostęp: 11.06.2021) 

1290COMECE, A sustained ethical…, http://www.comece.eu/a-sustained-ethical-
discourse-has-to-accompany-discussions-on-regulating-ai (dostęp: 13.08.2021) 
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wyraźnie wymienione w tym kontekście1291. Tym samym COMECE 

podkreśla konieczność ustanowienia trwałego dyskursu na temat etyki społecznej 

towarzyszącej politycznej dyskusji na temat regulacji sztucznej inteligencji1292.  

1.7.6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów 

wojskowych 

COMECE z uwagą przyglądało się również działaniom Unii w tematyce 

wykorzystania nowoczesnych technologii dla celów wojskowych co zaowocowało 

wydaniem 1 lipca 2019 roku zaleceń dla UE i jej państw członkowskich w sprawie 

(nad)użycia siły poprzez „bezzałogowe systemy uzbrojone” (uncrewed armed systems). 

W dokumencie zatytułowanym „Technologia w służbie pokoju”, opracowanym przez 

doraźną grupę roboczą COMECE pod przewodnictwem prof. Dominique'a Lamberta na 

wstępie stwierdzono, że strategiczne cele europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony 

powinny być zorientowane na trwałe bezpieczeństwo ludzi i trwały pokój1293. W tym 

kontekście wkład ten podkreśla, że technologie powinny służyć bezpieczeństwu osób, 

rodzin i społeczności. Priorytety poszczególnych inicjatyw UE, w tym wsparcie 

finansowe dla rozwoju innowacyjnych technologii wojskowych, powinny być kierowane 

i oceniane na podstawie tych skoncentrowanych na ludziach wzorców1294. Refleksja 

nakreśla niektóre potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, dylematy prawne i etyczne 

wynikające ze stosowania systemów uzbrojonych, takich jak zdalnie sterowane maszyny 

zbrojeniowe czy broń automatyczna i autonomiczna. Zaznaczono jednak, że 

najważniejszym punktem w odniesieniu do definicji bezzałogowych systemów 

uzbrojonych nie jest skupienie się na poziomach autonomii maszyny, ale na poziomach 

ludzkiej „nadzorczej kontroli” maszyny. Zasadniczą cechą jest zapewnienie 

wystarczającej, wydajnej i znaczącej kontroli człowieka nad wszystkimi kluczowymi 

funkcjami systemu (wyszukiwanie, identyfikacja, selekcja, śledzenie i odpalanie). W 

przypadku przekazania maszynie uprawnień do podejmowania decyzji lub działań, 

podział tej władzy powinien być zgodny z celami dowództwa oraz wymogami prawnymi 

i etycznymi1295. Aby skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom, przedstawiciele 

 
1291Tamże. 
1292Tamże. 
1293COMECE, Technology at the service of peace. How can the EU and its Member 

States address the (mis-)use of force through uncrewed armed systems?, Brussels 2019, s. 1-2, 
http://www.comece.eu/dl/tsLNJKJKKnLkJqx4KJK/20190701_Armed_Drones_EN.pdf (dostęp: 
12.06.2021) 

1294Tamże, s. 2. 
1295Tamże, s. 3-4. 
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COMECE zalecają w szczególności, aby w politykach związanych z 

badaniami, rozwojem, proliferacją, eksportem i wykorzystaniem bezzałogowych 

systemów zbrojnych ściśle przestrzegano zasad międzynarodowych praw człowieka i 

prawa humanitarnego zarówno na szczeblu UE, jak i przez jej państwa członkowskie. 

Ponadto zasadność rozwijania i używania bezzałogowych systemów zbrojnych należy 

przede wszystkim oceniać pod kątem ich wkładu w trwałe bezpieczeństwo ludzi i trwały 

pokój, przy pełnym poszanowaniu godności ludzkiej wszystkich osób i z 

uwzględnieniem dobra wspólnego. Co więcej, zdaniem ekspertów COMECE, UE i jej 

państwa członkowskie powinny dążyć do globalnej harmonizacji norm prawnych, 

bezpieczeństwa i etycznych w zakresie badań, rozwoju, proliferacji, eksportu i 

użytkowania bezzałogowych systemów zbrojnych, zarówno do celów wojskowych, jak i 

organów ścigania. Powinna ona skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom 

wynikającym z takich technologii, zawierać mechanizmy zapewniające skuteczną 

rozliczalność i przejrzystość oraz określać okoliczności, w których są one potencjalnie 

legalne wykorzystanie w operacjach prowadzonych przez UE lub jej Państwa 

członkowskie. Jak zauważają przedstawiciele grupy roboczej COMECE, ocena etyczna, 

a nawet prawna towarzysząca badaniom i projekty rozwoju technologii, które mają być 

wspierane w ramach przyszłego Europejskiego Funduszu Obronnego, powinny być 

należycie prowadzone przez niezależnych ekspertów z różnych środowisk, przy pełnym 

spełnieniu wymogów przejrzystości. W związku z tym należy opracować jasne 

antropologiczne i etyczne ramy odniesienia i stanowić podstawę tej oceny, po 

przeprowadzeniu szeroko zakrojonego i obejmującego procesu konsultacji1296. W 

odniesieniu do zautomatyzowanych uzbrojonych robotów służących do obrony osób lub 

obiektów ten odpowiedni poziom nadzoru przez człowieka powinien obejmować 

określenie dokładnej strefy działania i rodzaju celu, aby zapewnić ścisłą zgodność z 

zasadą dyskryminacji i innymi zasadami określonymi przez międzynarodowe prawo 

humanitarne. Oprogramowanie sztucznej inteligencji stosowane w uzbrojonych dronach i 

innych systemach bezzałogowych musi być jak najbardziej przejrzyste, a konsekwencje, 

jakie wywołuje, muszą być jasno wytłumaczone. Na wszystkich etapach konieczna jest 

krytyczna analiza możliwych uprzedzeń (które mogą prowadzić do segregacji i 

dyskryminacji)1297. W przypadku badań i rozwoju takich urządzeń wojskowych 

identyfikowalność i odpowiedzialność za wszystkie programy muszą być zgodne z art. 

36 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskiej z 1949 roku. Ponadto, 

 
1296Tamże, s. 10. 
1297Tamże, s. 11. 



 303

należy zabronić całkowicie autonomicznych systemów uzbrojenia 

bez nadzoru człowieka ze względu na ich krytyczne funkcje. Zgodnie z rezolucją 

Parlamentu Europejskiego z 2018 roku „Autonomous weapon systems”1298, UE i jej 

państwa członkowskie powinny „pracować na rzecz rozpoczęcia międzynarodowych 

negocjacji w sprawie prawnie wiążącego instrumentu zakazującego śmiercionośnych 

systemów broni autonomicznej”1299. 

2. Formy działania  

Zgodnie ze statutem COMECE realizuje swoją misję w różnych formach, w tym 

poprzez regularne kontakty z funkcjonariuszami UE oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego. Dialog ten przybiera postać formalnych i nieformalnych spotkań i 

wydarzeń: corocznych spotkań wysokiego szczebla między UE a przywódcami 

religijnymi, seminariów dialogu z instytucjami UE, odbywających się spotkań z każdą 

Prezydencją Rady UE, konferencji w Parlamencie Europejskim, udziału Przedstawicieli 

UE w zgromadzeniach plenarnych COMECE, w jej komisjach i grupach roboczych. 

Ponadto dialog ten jest również skonkretyzowany poprzez udział COMECE w procesach 

konsultacji zainicjowanych przez Komisję Europejską, a także poprzez wydawane przez 

COMECE opinie i oświadczenia w bieżących sprawach UE1300. Ponadto COMECE 

współpracuje z organizacjami wyznaniowymi w szczególności z Konferencją Kościołów 

Europejskich, Radą Konferencji Episkopatów Europy, ugrupowaniami politycznymi oraz 

katolickimi organizacjami młodzieżowymi, czy przedstawicielami innych wyznań. 

2.1. Inicjatywa „Dusza dla Europy”  

Zanim na mocy Traktatu Lizbońskiego uregulowano dialog z Kościołami i 

związkami wyznaniowymi oraz niewyznaniowymi, jednym z pierwszych forów 

współpracy była powołana w 1994 roku inicjatywa „Une âme pour l'Europe” (A soul for 

Europe) prowadzona przez Komisję Europejską a zainicjowana przez Jacques Delorsa.  

To pierwsze formalne powiązanie między instytucjami UE a organizacjami religijnymi i 

nie wyznaniowymi miało na celu wyjście ekonomiczne i prawne rozumienie integracji 

europejskiej, aby odzwierciedlić jej duchowe i etyczne perspektywy, oraz promowanie 

udziału wszystkich warstw społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji 

 
1298European Parliament, Resolution of the European Parliament of 12 September 2018 

on Autonomous weapon systems, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-
0341_EN.html (dostęp: 05.08.2021) 

1299COMECE, Technology at the service of peace…, s. 11. 
1300COMECE, Our mission, https://www.comece.eu/comece/our-mission/ (dostęp: 

18.03.2022) 
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europejskiej – w tym organizacje religijne i filozoficzne1301. W skład 

stowarzyszenia wchodziła COMECE, CEC, CCEE, Prawosławne Biuro Łącznikowe, 

Konferencja Europejskich Rabinów, Muzułmańska Rada Współpracy w Europie oraz 

Federacja Europejskich Humanistów1302. Międzynarodowe i międzyreligijne spotkania o 

charakterze ekumenicznym odbywały się do 2005 roku. W latach 1996-1999 

ustanowiono dwa rodzaje spotkań okresowych: dwuletnie seminaria dialogu z ówczesną 

Europejską Komisją Ekumeniczną ds. Kościołów i Społeczeństwa (Commission 

oecuménique européenne pour Eglise et société , EECCS) oraz COMECE, podczas 

których były omawiane z urzędnikami instytucji europejskich kwestie interesujące 

Kościoły a także odbywające się do dwa lata spotkania informacyjne po każdym szczycie 

europejskim1303. W związku z rozwiązaniem „Duszy dla Europy” zawieszono cykliczne 

seminaria dialogowe a poszczególne Kościoły i związki wyznaniowe podejmowały 

współpracę nad konkretnymi inicjatywami, jak np. projekt Traktatu konstytucyjnego 

Unii.  

2.2. Współpraca z Europejską Partią Ludową  

Pokłosiem Inicjatywy „Dusza dla Europy” było m.in. nawiązanie przez 

COMECE współpracy z wywodzącą się z Chrześcijańskich Demokratów Europejską 

Partią Ludową (EPP) będącą największą partią Parlamentu Europejskiego1304. Działania 

Partii w ramach dialogu międzykulturowego i religijnego mają na celu promowanie 

wzajemnego zrozumienia oraz aktywne poczucie obywatelstwa europejskiego na rzecz 

pokojowego współżycia. Nie oznacza to prowadzenia dyskusji teologicznych. Celem jest 

wymiana poglądów z przedstawicielami środowisk akademickich, rządów, instytucji 

europejskich w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania tych 

podmiotów oraz przedstawicieli Kościołów, związków wyznaniowych oraz nie 

wyznaniowych. Oficjalna strukturą EPP odpowiedzialną za inicjatywy w tym zakresie 

jest Grupa Robocza ds. „Dialogu Międzykulturowego i Religijnego” (The Working 

Group on 'Intercultural and Religious Dialogue). Grupie współprzewodniczy dwóch 

eurodeputowanych: Jan Olbrycht oraz György Hölvényi. Członkowie Grupy zbierają się 

 
1301European Parliment, Article 17 TFEU: Dialogue with churches, and religious and 

philosophical organisations, s. 1 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614658/EPRS_BRI(2018)614658_E
N.pdf (dostęp: 20.03.2022) 

1302D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 217. 
1303EUREL, Représentation des communautés…, 

https://www.eurel.info/spip.php?article1595&lang=fr (dostęp: 20.03.2022) 
1304Tamże.  
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co miesiąc, aby zajmować się kwestiami religijnymi i 

międzykulturowymi1305. Celem jest promowanie spotkań międzywyznaniowych, aby 

sprostać globalnym wyzwaniom. Główny temat dyskusji stanowi rola religii w 

procesie integracji europejskiej, oraz bieżące wydarzenia w Europie jak np. kryzys 

migracyjny i uchodźczy oraz jego konsekwencje dla społeczeństwa i kultury oraz 

możliwości współpracy na rzecz wzajemnego zrozumienia, prześladowania 

chrześcijan na świecie, pandemia Covid-19 i jej skutki dla społeczeństw, zwalczanie 

aktów podżegających i promujących nienawiść na tle religijnym oraz aktów 

ekstremizmu religijnego czy promowanie wolności religijnej i wolności 

przekonań1306. 

2.3. Współpraca z Konferencją Kościołów Europejskich  

Kooperacja obu organizacji, która stanowi również realizację postanowień art. 20 

statutu COMECE1307, ma przede wszystkim na celu wpływ na aktualną politykę 

legislacyjną Unii. Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw omawianych organizacji w 

tym zakresie było opracowanie uwag do wspomnianego już projektu Traktatu 

Konstytucyjnego Unii. Rezultatem tej kooperacji było przesłanie w marcu 2002 roku do 

przewodniczącego Komisji Europejskiej propozycji w zakresie uregulowania statusu 

Kościołów i związków wyznaniowych na forum Unii, w tym postulat zamieszczenia 

stosownej klauzuli kościelnej w tekście głównym Traktatu. Zdaniem przedstawicieli obu 

organizacji zakres przedmiotowy klauzuli powinien obejmować trzy aspekty. Po 

pierwsze, miano zagwarantować podmiotom religijnym wolność w zakresie wewnętrznej 

organizacji (prawo do rządzenia się zgodnie z własnymi statutami) oraz prawo do 

wolności w zakresie nauczania i działalności charytatywnej. Jednocześnie postulowano, 

aby zagwarantowano w Traktacie nienaruszalność relacji państwo – Kościół przyjętych 

w poszczególnych państwach UE1308. Po drugie, autorzy dokumentu, powołując się na 

 
1305EPP, Intercultural and religious dialogue. Activity report 2018, s. 1, 

file:///C:/Users/kinga/Downloads/2018_Activity_Report.pdf (dostęp: 20.03.2022) 
1306EPP, Intercultural dialoug, https://www.eppgroup.eu/how-we-make-it-

happen/outside-eu/intercultural-dialogue (dostęp: 20.03.2022) 
1307Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), s. 1-7, 

http://www.comece.eu/dl/oLnsJKJnnlMJqx4KJK/Statuto_della_COMECE_2017_FINAL.pdf 
(dostęp: 17.07.2018).: “Art. 20. La COMECE coltiva relazioni fraterne e costruttive con le 
organizzazioni delle Chiese e comunità ecclesiali che si interessano di problemi europei, per 
assicurare maggiore efficacia alle posizioni comuni di fronte alle istituzioni dell’Unione 
Europea”. 

1308S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna 
perspektywa eklezjalna, Zielona Góra 2018, s. 61-63; D. Maj, Konferencja Kościołów 
Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 227. 
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„Białą Księgę na temat rządzenia Europą”, na mocy której Kościoły i 

związki wyznaniowe zostały uznane za istotne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, 

proponowali, aby współpraca między podmiotami religijnymi a instytucjami Unii 

przybrała formę „instytucjonalnego dialogu”. Nie sprecyzowano jednak w jakiej formie i 

w oparciu o jakie zasady ten dialog miałby być prowadzony1309. I po trzecie, Konferencja 

Kościołów Europejskich (CEC) i COMECE odwołały się do art. 9 EKPC oraz klauzuli 

kościelnej wspominając w tym zakresie również organizacje filozoficzne i 

bezwyznaniowe1310. Po ogłoszeniu treści projektu pod koniec grudnia 2002 roku obie 

organizacje ponownie zabrały głos podtrzymując uwagi przesłane na początku roku 

precyzując jednak, iż umieszczenie w Traktacie prawa Kościołów i związków 

wyznaniowych do swobodnego organizowania się będzie dotyczyło nie tylko na 

instytucji unijnych, ale i państw członkowskich1311. Ponadto w omawianym dokumencie 

CEC i COMECE rozbudowały wątek aksjologiczny postulując, aby katalog wartości 

został poszerzony o „nadrzędność istoty ludzkiej, pokój i pojednanie, sprawiedliwość, 

solidarność oraz zrównoważony rozwój”1312. W tym samym dokumencie autorzy skupili 

się na treści preambuły Traktatu zarzucając jej brak odniesienia do wartości 

chrześcijańskich. Aby jednak pozostawić Konwentowi pewne pole manewru CEC oraz 

COMECE przedstawiły trzy propozycje. Pierwsza z nich nawiązywała do Karty Praw 

Podstawowych i dziedzictwa religijnego Europy. W drugiej, proponowano, aby w 

preambule wskazano katalog europejskich wartości i odwołano się do dziedzictwa 

duchowego i moralnego. Ostatnia z propozycji zawierała nawiązanie do „czynnika 

transcendentnego”1313.  

Jak już wspominano w Rozdziale III oraz w poprzednich akapitach Rozdziału V, 

ostatecznie dyskusja nad treścią preambuły Traktatu Konstytucyjnego przerodziła się w 

ogólnoeuropejski „spór o wartości” prowadzony nie tylko na poziomie instytucji 

unijnych, ale i w poszczególnych państwach członkowskich. Batalia, która rozpoczęła się 

w 2002 roku i trwała do 2004 roku, kiedy to ostatecznie, mimo sprzeciwu Kościołów i 

związków wyznaniowych a także części polityków zrezygnowano z umieszczenia w 

 
1309S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 62-63; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 227. 
1310S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 61-63; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 227-228. 
1311S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa. …, s. 63-64; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 228-229. 
1312S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 64; D. Maj, Konferencja 

Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 229-230. 
1313S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 64-65; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 230-231.  
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preambule invocatio Dei i odwołania się do „chrześcijańskiego dziedzictwa 

Europy”1314. Przyjęcie Traktatu zakończyło współpracę obu organizacji, które na 

rozwiązanie zawarte w preambule zareagowały w odmienny sposób. CEC co do zasady 

wyraziło zadowolenie z przyjęcia Traktatu ogólnikowo odnosząc się do braku w treści 

preambuły nawiązania do Boga. COMECE zaś w dokumencie z marca 2005 roku 

dosadnie określiła to „godnym pożałowania faktem”1315.  

Odrzucenie Traktatu w referendach krajowych przez Francję i Holandię i 

związany z tym kryzys reformy UE, który doprowadził do przyjęcia w 2007 roku 

Traktatu z Lizbony skłonił obie organizacje do ponownej współpracy. W dokumencie z 

2010 roku CEC i COMECE oprócz nawiązania do Karty Ekumenicznej ze względu na 

zbieżność zwartych w niej wartości z postanowieniami Traktatu skupiono się na art. 17. 

Obie organizacje zarzuciły brak precyzji w sformułowaniu przepisu omawianego 

artykułu stwierdzając, iż nie zostały wskazane ze strony Unii instytucje odpowiedzialne 

za dialog oraz tematy dialogu. Ponadto nie zapewniono organizacjom możliwości 

wyrażania głosów krytycznych wobec inicjatywach unijnych. CEC oraz COMECE 

postulowały również, aby w dialogu móc wykorzystywać tradycyjne kanały komunikacji 

jak relacje prasowe, biuletyny czy raporty roczne, jak i nowe technologie, w tym internet. 

Wyrażano również obawę, że dialog może przybrać postać incydentalnych spotkań o ile 

Komisja Europejska nie zapewni, że będą opracowywane plany takich spotkań w 

perspektywie rocznej1316. 

Inną okazją do współpracy obu organizacji był kryzys na Bałkanach w 2008 roku. 

Z tego względu w dniu 19 lutego 2008 roku delegację europejskich i słoweńskich 

kościołów przyjął premier Słowenii Janez Jansa. Spotkanie odbyło się na prośbę 

COMECE oraz Komisji Kościoła i Społeczeństwa Konferencji Kościołów Europejskich 

w ramach cyklu regularnych spotkań między Kościołami a Prezydencjami UE. Ze 

względu na wydarzenia wokół ogłoszenia niepodległości Kosowa, kwestie pokoju, 

stabilności i pojednania na Bałkanach Zachodnich znalazły się na jednym z priorytetów 

prezydencji słoweńskiej. Zarówno premier Słowenii, jak i przedstawiciele Kościołów 

wyrazili swoje zaangażowanie na rzecz wspierania pokoju i pojednania dla całego 

regionu bałkańskiego. Przedstawiciele Kościołów podkreślili, że UE powinna pozostać 

 
1314S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 65-66; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 231-234. 
1315S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 66-67; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 234. 
1316S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa…, s. 68-69; D. Maj, 

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej…, s. 235-238. 
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zaangażowana w ostateczny cel, jakim jest pełne członkostwo w UE państw 

Bałkanów Zachodnich, oraz dopilnować, poprzez misję obrony i bezpieczeństwa UE, że 

prawa człowieka będą w pełni realizowane w Kosowie i w regionie, szczególnie dla 

mniejszości. Obejmuje to również ochronę i swobodny dostęp do świętych miejsc i 

miejsc kultu. Premier Jansa podziękował Kościołom za ich zaangażowanie i wkład w 

proces integracji europejskiej, w szczególności za zaangażowanie w debatę wokół 

Traktatu reformującego z Lizbony. Delegacja kościelna podkreśliła potrzebę dalszego 

pełnego zaangażowania wspólnot religijnych w dialog międzykulturowy służący 

trwałemu pojednaniu i integracji1317. 

Obecnie CEC i COMECE współpracują ze sobą w ramach określonych 

projektów. Jednym z nich jest „Konferencja na temat przyszłości Europy” (Conference 

on the Future of Europe1318), która została zainicjonowana przez Unię Europejską w dniu 

9 maja 2021 roku. Istotę Konferencji stanowią debaty i dyskusje prowadzone przez 

obywateli za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej1319, europejskich paneli 

obywatelskich1320 oraz sesji plenarnych1321, które odbywają się w siedzibie Parlamentu 

Europejskiego w Strasburgu. Wnioski z Konferencji mają zostać opracowane do wiosny 

2022 roku1322. 

2.4. Współpraca z Radą Konferencji Episkopatów Europy  

Rada Konferencji Episkopatów Europy powstała w 1971 roku i zrzesza obecnie 

wszystkich 33 przewodniczących Episkopatów krajów europejskich oraz hierarchów 

będących jedynymi katolickimi ordynariuszami w tych krajach, gdzie nie ma Konferencji 

Episkopatu.  Norma statutowa odnosząca się do tak zwanej współpracy specjalnej 

podkreśla zaangażowanie Rady na rzecz procesów integracji, czego wyrazem jest 

obowiązek ścisłej współpracy Komisji Episkopatów Unii Europejskiej z Radą 

 
1317COMECE, European Churches meet Slovenian EU Presidency: Inter-cultural and 

inter-faith dialogue needed more than ever, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/10165.html (dostęp: 
23.07.2021) 

1318European Commission, Conference on the Future of Europe, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/conference-future-europe_en (dostęp: 20.03.2022) 

1319Conference on the Future of Europe, https://futureu.europa.eu/?locale=en (dostęp: 
20.03.2022) 

1320Conference on the Future of Europe, European Citizens' Panels, 
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels (dostęp: 20.03.2022) 

1321Conference on the Future of Europe, Conference Plenary, 
https://futureu.europa.eu/pages/plenary (dostęp: 20.03.2022) 

1322European Commission, Conference…, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en (dostęp: 20.03.2022) 
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Konferencji Biskupów Europy (CCEE) i jej organami1323. W 

przypadku COMECE kwestię współpracy z CCEE również uregulowano w obecnie 

obowiązującym statucie, w myśl którego na Komisję nałożono obowiązek wykonywania 

swych funkcji w ścisłej łączności (in stretta comunione) z Radą Konferencji 

Episkopatów Europy (art. 18)1324. W praktyce odbywa się to poprzez codzienne 

spotkania, kontakty mailowe czy telefoniczne przedstawicieli obu organizacji. Ponadto 

obecny przewodniczący COMECE od 2021 roku jest równocześnie 

wiceprzewodniczącym CCEE co tylko wzmacnia relacje między COMECE i CCEE. 

Współpraca obu organizacji odbywa się w tych samych obszarach działalności jak np. 

ekologia, migracje, prawa człowieka, projekty regulacji prawnych UE czy 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mniejszości etnicznych jak Romowie. 

Jednym z cyklicznych wydarzeń wspólnie organizowanych od 2009 roku przez CCEE i 

COMECE jest „European Catholic Social Days”, które odbywają się co pięć lat1325. W 

ramach trwających cztery dni spotkań, konferencji i dyskusji panelowych delegaci z 

różnych Konferencji Episkopatów Europy, wraz z ekspertami w dziedzinie polityki, 

ekonomii i mediów społecznościowych, wymieniają poglądy na temat wyzwań 

związanych z bieżącymi wydarzeniami. W ramach pierwszej edycji „European Catholic 

Social Days”1326 (2009 rok), która zgromadziła uczestników z 29 krajów w Gdańsku 

omawiano takie kwestie jak np. konieczność promowania rodziny opartej na małżeństwie 

kobiety i mężczyzny, ochrony wartości rodzinnych i prawa rodziców o wychowywania 

dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami1327. Postulowano także, aby wdrożyć wspólną 

europejską politykę imigracyjną i azylową, uznając ludzką godność każdego migranta z 

 
1323W. Bartocha, Kształtowanie się struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Rady 

Konferencji Biskupów Europy (CCEE), Łódzkie Studia Teologiczne 15(2006), s. 21.  
1324Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), s. 1-7, 

http://www.comece.eu/dl/oLnsJKJnnlMJqx4KJK/Statuto_della_COMECE_2017_FINAL.pdf 
(dostęp: 17.07.2018): “art. 18. La COMECE esercita le sue funzioni in stretta comunione con il 
Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) e i suoi organi”. 

1325CCEE, European Social Days, a new commitment of the Church rooted in the faith, 
https://www.ccee.eu/european-social-days-a-new-commitment-of-the-church-rooted-in-the-
faith/?lang=en (dostęp: 2.04.2022) 

1326Irish Catholic Bishop’s Conference, First Catholic Social Days for Europe, Gdansk 
8th - 11th October, s. 1-6, 

 https://www.catholicbishops.ie/wp-
content/uploads/images/stories/cco_publications/ICJSA/catholic_social_days_gdansk09_newslett
er_january2010.pdf (dostęp: 2.04.2022) 

1327Finnish Ecumenical Council, Final message of the first Catholic Social Days for 
Europe, 
https://www.ekumenia.fi/sen_toimii/etiikka_yhteiskunta_ekumenia/solidaarisuuden_haaste_euro
opalle/final_message_of_the_first_catholic_social_days_for_europe/ (dostęp: 2.04.2022) 
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wynikającymi z tego prawami i obowiązkami jako podstawę ich 

integracji1328. Prelegenci poruszyli także tematy ekologii, w tym konieczność ochrony 

nieodnawialnych zasobów naturalnych1329. Kolejnym obszarem, nad którym skupili się 

uczestnicy spotkania były sprawy socjalne, w tym prawo do pracy i potrzeba 

dostosowania europejskiej społecznej gospodarki rynkowej do nowych wyzwań; 

konieczność przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu najbiedniejszych 

grup społecznych. Wypowiedziano się także w kwestiach polityki zagranicznej UE 

zwracając uwagę na pomoc krajom rozwijającym się i promowanie rozwoju 

najbiedniejszych krajów świata, zwłaszcza kontynentu afrykańskiego; rozwój uczciwych 

praktyk handlowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim1330. Uczestnicy 

konferencji wystosowali również apel o zachowanie pokoju na świecie oraz 

przestrzeganie praw człowieka, w szczególności wolności wyznania1331.  

Druga edycja „European Catholic Social Days” odbyła się w 2014 roku w 

Hiszpanii. W ramach debat wspominano o relatywizmie w dyskusjach na forum 

instytucji Unii Europejskiej oraz próbach rugowania chrześcijańskich wartości z 

prawodawstwa unijnego. Ponadto uwagę poświęcono wznowieniu konfliktów na 

kontynencie europejskim (Ukraina) i w jego sąsiedztwie (w Syrii, Iraku) i związanymi z 

nimi kryzysami uchodźczymi oraz rosnącemu populizmowi w krajach europejskich1332. 

W przypadku trzeciej edycji „European Catholic Social Days” z 2022 roku 

tematami były m.in.  transformacja demograficzna, technologiczna, cyfrowa i 

ekologiczna1333. Uczestnicy wydarzenia zgromadzeni w Bratysławie w pierwszej 

kolejności podjęli się próby analizy sytuacji społecznej w Europie w kontekście pandemii 

Covid-19 i jej odbudowy z perspektywy integralnej (antropologicznej, społeczno-

ekonomicznej i społeczno-ekologicznej)1334. Zwrócono uwagę m.in. na zmniejszenie 

ludności oraz rosnący podział między obszarami wiejskimi a miejskimi w Europie. 

Prelegenci podkreślili również konieczność zwrócenia uwagi na rodzinę jako 

podstawową komórkę społeczeństwa1335. W drugim dniu konferencji skupiono się na 

analizie transformacji cyfrowej i technologicznej oraz ekologicznej w kontekście oceny 

 
1328Tamże. 
1329Tamże. 
1330Tamże. 
1331Tamże. 
1332Archidiocese of Malta, II Catholic Social Days for Europe, https://knisja.mt/ii-

catholic-social-days-for-europe/ (dostęp: 2.04.2022) 
1333European Catholic Social Days, European Catholic Social Days-Program, 

https://www.catholicsocialdays.eu/en (dostęp: 2.04.2022) 
1334Tamże. 
1335Tamże. 
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jej etycznych i antropologicznych implikacji starając się odpowiedzieć 

na pytanie, w jaki sposób cyfryzacja może pomóc każdemu w dążeniu do godnego 

życia1336. Ponadto przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, podkreślił, że 

Kościół musi realizować swoje społeczne zaangażowanie, unikając jednocześnie ryzyka 

zostania organizacją pozarządową1337. Na zakończenie konferencji poruszono również 

temat wojny na Ukrainie potępiając agresję Rosji1338.  

2.5. Współpraca z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości 

Poprzez swe inicjatywy członkowie COMECE mogą nawiązywać dialog również 

z przedstawicielami nie tylko władz UE a także innych instytucji. Za jeden z ostatnich 

sukcesów w tym zakresie należy uznać spotkanie delegacji COMECE z sędziami 

Trybunału Sprawiedliwości UE, które odbyło się 31 stycznia 2020 roku. Celem 

spotkania było omówienie rosnącego wpływu orzecznictwa Trybunału na systemy 

prawne państw członkowskich. Jak zauważył przedstawiciel COMECE dialog ten nie 

tylko stanowił istotny wkład w prace Komisji Spraw Prawnych COMECE, ale i zwrócił 

uwagę sędziów Trybunału na działalność prawną Kościoła katolickiego w UE. 

Spotkanie, jak zauważyło COMECE, w ramach dialogu było także sposobem na 

docenienie znaczenia Karty Praw Podstawowych UE. Rozmowy koncentrowały się na 

kluczowych obszarach poruszanych w orzecznictwie Trybunału, w tym 

niedyskryminacji, transgranicznym prawie rodzinnym i unijnych przepisach dotyczących 

pomocy państwa. Delegacja COMECE podkreśliła również, że art. 17 ust. 1 TFUE 

zapewnia odpowiednią ochronę stosunków państwo-Kościół1339. 

2.6. Współpraca z wyznawcami islamu  

COMECE podejmuje również współpracę z przedstawicielami islamu. Przykład 

stanowi inicjatywa zapoczątkowana podczas wiosennej sesji plenarnej w 2006 roku, 

kiedy to biskupi COMECE podjęli decyzję mającą na celu promowanie dialogu 

międzykulturowego, w tym jego wymiaru międzyreligijnego. Inicjatywy te zostały 
 

1336COMECE, European Catholic Social Days on technological & ecological transitions, 
https://www.comece.eu/european-catholic-social-days-on-technological-and-ecological-
transition-processes/ (dostęp: 2.04.2022) 

1337COMECE, European Catholic Social Days: “we have walked together, we have been 
in a real process of synodality”, https://www.comece.eu/european-catholic-social-days-we-have-
walked-together-we-have-been-in-a-real-process-of-sinodality/ (dostęp: 2.04.2022) 

1338European Catholic Social Days, European…, https://www.catholicsocialdays.eu/en 
(dostęp: 2.04.2022) 

1339COMECE, COMECE establishes a dialogue with the Court of Justice of the EU, 
http://www.comece.eu/comece-establishes-a-dialogue-with-the-court-of-justice-of-the-eu 
(dostęp: 31.07.2021) 
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zaprezentowane austriackiej prezydencji UE podczas sesji 

plenarnej COMECE, która odbyła się w dniach 22-24 marca 2006 roku w Brukseli. 

Przyjęto, że celem działań COMECE na rzecz promocji dialogu międzykulturowego 

będzie sporządzenia wspólnej wraz z przedstawicielami UE deklaracji o wolności 

wypowiedzi i poszanowania przekonań religijnych z innymi wyznaniami 

chrześcijańskimi, żydami i muzułmanami. Ponadto przewidziano utworzenie grupy ad 

hoc, która skupi się na stosunkach UE z państwami w większości muzułmańskimi. 

Zadaniem grupy będzie również opracowanie raportu na wiosenną sesję plenarną 

COMECE w 2007 roku. Inicjatywy te zostaną wprowadzone w życie z myślą o 

nadchodzącym roku dialogu międzykulturowego UE w 2008 roku1340. 

W związku z powyższym, w ramach swojego wkładu w „Europejski Rok Dialogu 

Międzykulturowego 2008” COMECE, CSC-CEC oraz Konrad Adenauer Stiftung (KAS), 

we współpracy z muzułmańskimi partnerami zorganizowała serię seminariów na temat 

„Islam, chrześcijaństwo i Europa”. Głównym powodem było wyeksponowanie 

złożoności relacji związanych z islamem, chrześcijaństwem i Europą, a przez to 

kwestionowanie stereotypów. Każde seminarium przyjmowało formę dyskusji panelowej 

z moderatorem, ekspertem akademickim, mówcą muzułmańskim, mówcą 

chrześcijańskim oraz posłem do Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym za syntezę 

wypowiedzi prelegentów. Seminaria odbywały się w Parlamencie Europejskim w 

Brukseli. Pierwsze z serii czterech seminariów poświęconych islamowi, chrześcijaństwu 

i Europie odbyło się 17 kwietnia 2008 roku w Parlamencie Europejskim (Bruksela) i 

miało formę dyskusji panelowej wśród ekspertów islamskich i chrześcijańskich1341. 

Wymienili oni poglądy na temat pilnej konieczności i celów dialogu międzykulturowego 

w Europie. Stwierdzono m.in., że Unia Europejska musi być czymś więcej niż tylko 

przestrzenią gospodarczą; musi być projektem ludzi i dla jego obywateli, musi być 

projektem opartym na wspólnych wartościach. Dlatego tak ważny jest „Europejski Rok 

Dialogu Międzykulturowego”. Podkreślono, że dzięki serii seminariów przedstawiciele 

COMECE, KAS oraz CSC-CEC, pragną przyczynić się do promowania dialogu i 

wartości takich jak godność ludzka, tolerancja oraz wolność religii i przekonań1342. W 

ramach jednego z wykładów Ural Manco, socjolog religii z Facultés Universitaires Saint-

 
1340COMECE, COMECE Bishops present initiatives to promote intercultural dialogue to 

the Austrian EU Presidency, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2006/article/7593.html (dostęp: 23.07.2021) 

1341COMECE, Intercultural dialogue: response to which problems?, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7631.html (dostęp: 23.07.2021) 

1342Tamże. 
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Louis (Bruksela), skupił uwagę na muzułmanach z Europy Zachodniej, 

którzy przybyli do Europy w ciągu ostatnich 50 lat. Podkreślał, że w obecnym kontekście 

(epoka postindustrialna), gdzie jednostka jest najważniejsza, ludzie odczuwają potrzebę 

ciągłego potwierdzania siebie i swojej tożsamości w każdym przypadku. W przeciwnym 

razie mają poczucie bycia nierozpoznanym. Tak więc dla wielu migrantów islam jest 

sposobem na afirmację siebie jako osoby w społeczeństwie zachodnim, a także własnej 

tożsamości religijnej jako muzułmanina. Tym, kontynuował swój wywód badacz, którzy 

uważają i czują, że ich praca lub zawód nie zdobywają uznania, ich przynależność 

religijna daje im sposób na potwierdzenie swojej tożsamości, a tym samym na zdobycie 

uznania1343. Nawiązując do tej wypowiedzi Imam Tareq Oubrou, rektor meczetu Al-

Houda w Bordeaux (Francja) zauważył, że religie mają swoje wewnętrzne przeszkody i 

problemy. Podkreślił konieczność znalezienia sposobów na uniknięcie tego, by dialog 

międzyreligijny zastępował dialog wewnątrzreligijny, który powinien mieć na celu 

rozwiązanie specyficznych problemów każdej religii. Imam Oubrou powiedział, że 

reprezentuje ortodoksyjny islam, który uważa, że istnieje potrzeba dialogu teologicznego, 

odwołując się do licznych fragmentów Koranu, które wspominają o różnorodności i 

tolerancji. Ta ortodoksyjna teologia otwartości na różnorodność jest bardzo ważna i 

żałuje, że muzułmanie nie odrobili swojej teologicznej pracy domowej. Uważał również, 

że chrześcijaństwo może wiele nauczyć muzułmanów o sekularyzmie i nowoczesności i 

że powinni oni w tym zakresie polegać na doświadczeniach chrześcijan1344. Natomiast 

Ks. Ignace Berten, dominikanin, założyciel Stowarzyszenia „Espaces” (Bruksela) 

wyjaśnił, że integracja staje się coraz trudniejsza dla imigrantów z Afryki Północnej i 

Turcji ze względu na pogłębiającą się lukę kulturową, a także z powodu wysokiego 

bezrobocia tych imigrantów z powodu brak umiejętności. Według niego, drugie i trzecie 

pokolenie muzułmanów charakteryzuje się młodymi ludźmi, którzy cierpią z powodu 

kryzysu tożsamości. Rozwiązanie tej trudności w integracji można znaleźć w edukacji, 

pomocy społecznej i lepszej wzajemnej znajomości historii. W ujęciu porównawczym 

zauważył również, że chrześcijaństwu udało się dostrzec swoje teksty religijne w ich 

kontekstach historycznych, a zatem potrafiło odróżnić podstawową wiarę od tego, co w 

rzeczywistości jest związane z kulturą1345. Na zakończenie dyskusji panelowej, 

eurodeputowana Ramona Nicole Mănescu, podkreśliła trudności napotkane w 

osiągnięciu prawdziwego dialogu międzykulturowego; stwierdziła, że dyskryminacja 

 
1343Tamże. 
1344Tamże. 
1345Tamże. 
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istniejąca wobec muzułmanów może prowadzić do nastrojów 

antyzachodnich. Chociaż „Karta Praw Podstawowych” gwarantuje prawo do wolności 

wyznania, należy zrobić więcej. Wzrost islamofobii jest przeszkodą w dialogu. 

Zasugerowała, że obywatele Europy powinni odkryć kulturowy wkład islamu w kulturę i 

cywilizację europejską. Potwierdziła również konieczność pełnego zaangażowania 

organizacji i Kościołów w proces tworzenia dialogu, nie zapominając o podejściu 

bardziej lokalnym (ulice, dzielnice, jednostki)1346. Posłanka Mănescu podkreśliła 

szczególny wkład kobiet, które z większą skłonnością do empatii mogą doprowadzić do 

udanego dialogu międzykulturowego. Na koniec stwierdziła, że koncepcja otwartych 

granic powinna odnosić się nie tylko do granic między krajami, ale także do granic 

między ludźmi i kulturami1347. 

W dniu 29 maja 2008 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się drugie 

spotkanie z cyklu seminariów dialogowych poświęconych islamowi, chrześcijaństwu i 

Europie zorganizowane przez CEC, COMECE i Fundację Adenauera1348. Seminarium 

dotyczyło kwestii widoczności religii w europejskiej przestrzeni publicznej, a dokładniej 

kwestii miejsc kultu i symboli religijnych w ubiorze. W seminarium i w następującej po 

nim debacie wzięło udział stu uczestników, w tym posłowie do PE i urzędnicy instytucji 

UE, a także członkowie organizacji i wspólnot religijnych1349. W ramach dyskusji 

zauważano, że wraz z rosnącą obecnością obywateli i mieszkańców wyznania 

muzułmańskiego w wielu krajach europejskich, kwestia symboli religijnych w ubraniach 

wywołała debatę w społeczeństwach państw członkowskich, a budowa muzułmańskich 

miejsc kultu stała się przedmiotem zainteresowania publicznego, wywołując nawet 

sprzeciw w wielu miastach w całej Europie. Chociaż wolność wyznania, konstatowali 

uczestnicy seminarium, jest gwarantowana przez prawo w Europie to kwestia 

widoczności religii w europejskiej sferze publicznej jest kontrowersyjna1350. W związku 

z próbami zakazania symboli religijnych w przestrzeni publicznej węgierski 

eurodeputowany László Surján ostrzegł przed powrotem do „katakumb” dla chrześcijan i 

innych wierzących w Europie nawiązując tym samym w swej wypowiedzi do 

doświadczenia, które musieli znosić chrześcijanie z Europy Wschodniej w ciągu 40 lat 

 
1346Tamże. 
1347Tamże. 
1348COMECE, The building of Mosques in Europe: The visibility of religion in the 

European public space requires dialogue and consultation, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7635.html, (dostęp: 
23.07.2021) 

1349Tamże. 
1350Tamże. 
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dyktatury komunistycznej1351. Według Chantal Saint-Blancat, profesor 

socjologii na Uniwersytecie w Padwie (Włochy), budowa nowych miejsc kultu zakłóca 

znaną społeczeństwom przestrzeń miejską. Powoduje to debaty, a nawet napięcia między 

muzułmanami z jednej strony a władzami lokalnymi i mieszkańcami z drugiej, chociaż w 

niektórych obszarach Europy, jak na przykład w Skandynawii, budowa meczetów może 

obejmować konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi. Niemniej jednak, Saint-

Blancat podkreśliła, że z tego rodzaju napięć mogą wyłonić się szanse: wzajemne 

uznanie między społecznościami, lepsze zrozumienie zsekularyzowanego kontekstu 

Europy przez muzułmanów oraz możliwość przekształcenia przestrzeni miejskiej przez 

nasze wielokulturowe społeczeństwa w „pole eksperymentu dla pluralizmu”1352. 

Natomiast Ks. Berit Schelde Christensen z duńskiego Kościoła Ewangelicko-

Luterańskiego przypomniał wkład religii w spójność społeczeństwa. W związku z tym 

budowa miejsc kultu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ takie przestrzenie witają 

obywateli poszukujących sensu życia. Wezwała również wierzących Europejczyków do 

refleksji nad tym, jak wykorzystać zasadę transcendencji dla dobra wspólnego1353. 

Odrzucając ekstremizmy religijne i laickie, Imam Yahya Sergio Pallavicini, 

wiceprzewodniczący Islamskiej Wspólnoty Religijnej we Włoszech, wezwał do rozwoju 

kultury pluralizmu religijnego. Przypomniał, że większość meczetów budowanych w 

europejskich stolicach finansowała Arabia Saudyjska i wyraził życzenie, aby meczety 

pozostały przede wszystkim miejscami kultu, a nie miejscami wpływów 

politycznych1354. Na koniec Joël Privot, architekt i współzałożyciel „Expert-is”, agencji 

konsultacyjnej specjalizującej się w budowie meczetów, przedstawił swoje podejście do 

budowania takich miejsc kultu. Według Privota, kluczem jest połączenie mieszkańców, 

władz lokalnych i członków wspólnoty religijnej w celu poczęcia i osadzania meczetów 

w kontekście europejskim1355. Wspominany prelegent dodał również, że podejście 

międzykulturowe wymaga, aby meczety były budowane zgodnie z wysokimi wymogami 

architektonicznymi i środowiskowymi oraz aby były otwarte i przyjazne dla 

mieszkańców dzielnicy, w której zostały zbudowane1356.  

W dniu 3 lipca 2008 roku miało miejsce trzecie z omawianych seminariów. 

Głównymi obszarami dyskusji było skupienie się na znalezieniu odpowiedzi na takie 

 
1351Tamże. 
1352Tamże. 
1353Tamże. 
1354Tamże. 
1355Tamże. 
1356Tamże. 
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pytania, jak m.in.: jak „Chrześcijańska Europa” przyjmuje islam w Europie? 

oraz jak zająć się strachem przed „islamizacją” Europy i jakie są szanse na 

„europeizację” islamu?1357. Według jednej z prelegentek, Sary Silvestri, profesor na 

Uniwersytecie w Cambridge i City University of London, islam wyraźnie przyczynił się 

do rozwoju kultury i nauki w Europie, mając mniejszy wpływ na polityczną i prawną 

organizację społeczeństwa, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa1358. Jak zauważa, 

muzułmanie w Europie są teraz pełnoprawnymi obywatelami. Według profesora Silvestri 

powinniśmy pozbyć się poglądu, że tożsamości są ustalone raz na zawsze, a muzułmanie 

należą do kategorii monolitycznej1359. Ponadto badaczka zauważa, że pewne koncepcje 

są wspólne dla islamu i chrześcijaństwa, takie jak troska o dobro każdego człowieka, 

świętość każdego życia i zaangażowanie wierzących w sferę publiczną. Prelegentka 

przypomniała, że Europejczycy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, podzielają 

wspólne wartości i troski, takie jak sprawiedliwość społeczna. To raczej utrata wartości i 

duchowości w naszych zlaicyzowanych społeczeństwach martwi muzułmanów. 

Ostatecznie mówczyni doszła do wniosku, że dialog międzykulturowy promowany przez 

UE będzie miał sens tylko wtedy, gdy zostanie wdrożony w sposób, który będzie sprzyjał 

wspólnemu dobru wspólnoty obywateli1360. Reprezentujący społeczność islamską Serbii, 

szejk Abdullah Nu’man ostrzegał przed fałszywymi interpretacjami islamu, które 

zaczerpnięte z Koranu są nałożone na szereg tradycji kulturowych, co skutkuje 

nieporozumieniami. Jak zauważył, z teologicznego i demograficznego punktu widzenia 

strach przed inwazją islamu i narzuceniem szariatu jest bezpodstawny. Mówca, potępił 

również islamofobię jako rasistowski pretekst wykorzystywany do tworzenia nienawiści 

lub dyskryminacji muzułmanów1361. Metropolita Francji Emmanuel, przedstawiciel 

Patriarchatu Ekumenicznego przy UE, zasugerował, że wyzwania międzyreligijne są 

częścią europejskich społeczeństw wielowyznaniowych i pojawiają się we wszystkich 

sferach życia społecznego (praca, szkoła itp.). W Europie wielu ludzi ma historycznie 

ukształtowany strach przed islamem, który jest dodatkowo promowany przez 

stereotypowe i częściowe przedstawianie islamu w mediach oraz przez ogólny brak 

wiedzy na temat islamu. Metropolita Emmanuel podkreślił, że islam był i nadal jest 

europejski poprzez swoje korzenie i sugeruje, że istnieje mniejsza potrzeba „europeizacji 

 
1357COMECE, ‘Christian Europe’ and Islam in Europe, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7637.html (dostęp: 23.07.2021) 
1358Tamże. 
1359Tamże. 
1360Tamże. 
1361Tamże. 



 317

islamu”, niż zrewidowania postrzegania istniejących wartości i 

tradycji w całej ich różnorodności. Strach przed islamem musi zostać zakwestionowany 

przez instytucje europejskie, Kościoły i media. Nowy początek można by uczynić dzięki 

bardziej równemu traktowaniu w mediach i nauczaniu wszystkich religii w szkole. 

Podkreślając raczej wspólne cechy religii niż różnice, sugeruje, że powinniśmy być w 

stanie określić wspólne priorytety i zaproponować wizję Europy1362. Na zakończenie 

debaty eurodeputowana Margrete Auken (Zieloni-Dania) podkreśliła potrzebę 

przekazywania, słuchania i uczenia się od siebie nawzajem w celu przezwyciężenia 

nieporozumień. W tym kontekście Dialog z religiami określony w Traktacie Lizbońskim 

jest „zarówno obowiązkiem, jak i przywilejem”1363.  

Czwarte i ostatnie spotkanie z cyklu seminariów poświęconych islamowi, 

chrześcijaństwu i Europie zorganizowane przez CSC-CEC, COMECE oraz Europejskie 

Biuro Fundacji Konrada-Adenauera – odbyło się 11 września 2008 roku w Parlamencie 

Europejskim1364. Jedną z poruszonych kwestii była wzajemność w zakresie wolności 

religijnej. Nicole Reckinger z Rady UE i moderator tego seminarium na wstępie wyraziła 

uznanie dla inicjatywy zajmującej się tą kwestią, jednocześnie wyrażając zastrzeżenia do 

koncepcji wzajemności i preferowania koncepcji powszechności praw człowieka, które 

obejmują wolność wyznania. Tuomo Melasuo, starszy pracownik naukowy w Tampere 

Peace Research Institute (Finlandia) przypomniał, że ataki terrorystyczne z 11 września 

2001 roku skłoniły instytucje europejskie do uświadomienia sobie wagi zainicjowania 

dialogu międzykulturowego. Od tego czasu z pewnością rozwinął się międzykulturowy 

wymiar zarówno eurośródziemnomorskiego dialogu instytucjonalnego, jak i europejskiej 

polityki sąsiedztwa; ale według niego jednak w niewystarczająco namacalny sposób. Nie 

należy lekceważyć międzynarodowej odpowiedzialności wspólnot religijnych i powinny 

one być w pełni włączone w ten dialog1365. Według Imama dr Abduljalila Sajida, 

przewodniczącego Muzułmańskiej Rady ds. Harmonii Religijnej i Rasowej (Wielka 

Brytania) oraz przewodniczącego grupy zadaniowej „Roku Dialogu Międzykulturowego 

2008”, ważne jest, aby odróżnić islam od muzułmanów. Odrzuca on koncepcję 

wzajemności, argumentując, że muzułmanie mieszkający w Europie jako obywatele lub 

mieszkańcy mają prawo do praktykowania swojej religii bez konieczności oferowania 

 
1362Tamże. 
1363Tamże.  
1364COMECE, The external relationships of the European Union with Muslim countries 

and the international responsibility of religious communities, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2008/article/7639.html (dostęp: 23.07.2021) 

1365Tamże. 
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czegokolwiek w zamian a problem braku wolności wyznania w Mekce nie 

jest problemem dla Muzułmanów mieszkający w Europie. Zdaniem Imama wartości, 

którymi powinniśmy się kierować, to raczej równość, sprawiedliwość i sprawiedliwość 

dla wszystkich obywateli i mieszkańców państw członkowskich UE1366. Jeśli chodzi o 

stosunki zewnętrzne UE z krajami muzułmańskimi, to w ocenie imama, przymus, 

dominacja i narzucanie niczego nie dadzą; skuteczniejsze byłoby stosowanie 

praworządności i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości1367. Według ks. 

Edouarda Divry'ego, dominikanina i diecezjalnego delegata ds. dialogu 

międzywyznaniowego w Montpellier (Francja), każda relacja, z moralnego punktu 

widzenia, nieuchronnie zakłada wzajemność. Etyka stosunków międzynarodowych 

powinna zatem zbadać przyczyny leżące u podstaw wezwań do wzajemności w zakresie 

wolności religijnej. W tym kontekście istnieje ryzyko dwóch skrajnych interpretacji 

międzynarodowej cnoty wzajemności: odwetu i bierności. Wzajemność, jeśli poparta jest 

chrześcijańską wizją, nie jest wezwaniem do odwetu. Ale jest też pokusa bierności, która 

może uniemożliwić chrześcijanom – a właściwie muzułmanom czy żydom – domaganie 

się równego traktowania. Dlatego wzywa on w swoim przemówieniu do zwiększenia 

wymiany myśli i poglądów w celu stopniowego dopuszczenia „politycznej cnoty 

wzajemności religijnej” w międzynarodowych deklaracjach politycznych1368. Kończąc to 

ostatnie seminarium, eurodeputowana Eija-Riitta Korhola, z wykształcenia filozof i 

teolog, wskazała, że podejście do wzajemności jest częścią sprawiedliwości społecznej, 

ale nie może być stosowane w sposób restrykcyjny. W obliczu liberalizmu 

relatywistycznego, który odrzuca istnienie prawdy absolutnej, opowiadała się za 

liberalizmem pluralistycznym, który pozwala na publiczne dzielenie się pewnymi 

wartościami, w tym wartościami religijnymi. Wartości te stanowią fundament dialogu, 

który jest źródłem nadziei1369.  

W celu dalszego podnoszenia świadomości wśród unijnych decydentów 

politycznych i urzędników państwowych na temat wagi wyzwań stojących przed tymi 

obszarami, reprezentacja Konferencji Biskupów Katolickich współpracująca z UE 

(COMECE), brukselskie Biuro Kościoła Protestanckiego w Niemczech (Evangelische 

Kirche in Deutschland-EKD) oraz, jako główna fundacja polityczna, Europejskie Biuro 

Konrad-Adenauer-Stiftung uznali, że pragną kontynuować dialog, który rozpoczął się w 

 
1366Tamże. 
1367Tamże. 
1368Tamże. 
1369Tamże. 
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2008 roku pierwszą serią seminariów zatytułowaną „Islam, chrześcijaństwo i 

Europa”. Ustalono, że druga seria, zaplanowana na lata 2009-2010, skupi się na roli 

aktorów religijnych w budowaniu pokoju i demokracji. I tak, w latach 2009-2010 odbyły 

się cztery seminaria: „Rola aktorów religijnych w budowaniu pokoju” (seminarium nr 1); 

„Rola aktorów religijnych we wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego” (seminarium 

nr 2); „Migracja, integracja i walka z ksenofobią – rola aktorów religijnych” (seminarium 

nr 3); „Promowanie wolności religijnej na świecie” (seminarium nr 4)1370.  

W dostępnych na stronie internetowej COMECE dokumentach, oświadczeniach 

czy nawet relacjach prasowych, nie zamieszczono szczegółowych sprawozdań z 

poszczególnych seminariów. Opublikowano jedynie ogólne podsumowanie omawianego 

cyklu spotkań, które zostanie poniżej krótko omówione. Z podjętej debaty w ramach 

cyklu seminariów z lat 2009-2010 wyłania się wniosek, że w ostatnich latach UE coraz 

bardziej angażuje się w konflikty pojawiające się w sąsiedztwie jej granic. W wielu z 

nich to aktorzy religijni – czołowe postacie lub społeczności oddolne – odgrywają lub 

odegrali kluczową rolę w czasie konfliktu lub w okresie pokonfliktowym. Chociaż 

aktorzy religijni są czasami w centrum konfliktu, mają również do odegrania rolę w 

wysiłkach na rzecz budowania pokoju1371. Ponadto coraz bardziej problematyczna staje 

się w ostatnich latach dyskryminacja i zniesławienie na tle religijnym Europie. Jednym z 

przykładów, jak zauważyli prelegenci, jest rosnąca popularność retoryki antyislamskiej, 

przejawiająca się sukcesem populistycznych partii ksenofobicznych podczas ostatnich 

wyborów na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym1372. Zauważono także, że równie 

mocno nasila się antysemityzm. Chociaż niektóre urazy i dyskryminacja mają swoje 

korzenie w ogólnej postawie antyreligijnej, dotykającej chrześcijan, muzułmanów i 

żydów, wiele z nich opiera się na odrzuceniu religii cudzoziemców lub mniejszości. W 

takich przypadkach, zdaniem uczestników seminariów, wszystkie wspólnoty religijne 

mają do odegrania kluczową rolę w zwalczaniu uprzedzeń i nieporozumień stojących za 

taką dyskryminacją1373.  

W latach 2011-2012 w orbicie zainteresowań COMECE ponownie znaleźli się 

przedstawiciele islamu. Masowe protesty w państwach Afryki Północnej i Bliskiego 

 
1370COMECE, COMECE-KAS-EKD project on „Islam, Christianity and Europe”. 

Second series - 2009-2010, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2009/article/7683.html  (dostęp: 
23.07.2021) 

1371Tamże. 
1372COMECE, 2nd series of seminars - 2009-2010 on Islam, Chtistianity and Europe, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2010/article/7708.html (dostęp: 13.08.2021) 
1373Tamże. 



 320

Wschodu nazwane „Arabską Wiosną”, w tym obalenie w Tunezji i Egipcie 

prezydentów – Zin El Abidin Ben Alego i Hosniego Mubaraka oraz towarzysząca temu 

eskalacja przemocy ze strony przedstawicieli reżimów autorytarnych w m. in. Libii czy 

Syrii, miały swoje międzynarodowe implikacje. Wydarzenia te i będący ich autorami 

obywatele domagający się m. in. sprawiedliwości społecznej, godności, praw 

kulturowych i większej swobody wyrażania przekonań religijnych sprawili, że w dniach 

6-8 kwietnia 2011 roku w Brukseli odbyło się zgromadzenie plenarne COMECE 

poświęcone „Kościołom chrześcijańskim w Maghrebie i Maszriku”1374. Główne 

przesłanie dotyczyło impasu dyplomatycznego i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w 

Afryce Północnej. Biskupi COMECE dostrzegli w arabskiej wiośnie wyraźny znak 

nadziei. Powstania ludowe w Tunezji, Egipcie, Libii i innych krajach arabskich, 

stwierdzili, stanowią uzasadnione żądanie wolności i godności ludzkiej dla milionów 

ludzi. Jednocześnie biskupi złożyli hołd młodemu pokoleniu, które we wszystkich tych 

krajach odegrało wiodącą rolę, inicjując i organizując to powstanie w sposób odważny, 

pokojowy i ekumeniczny1375. Po wysłuchaniu kilku ekspertów ze świata arabskiego i 

instytucji UE, biskupi COMECE przedstawili UE następujące zalecenia: po pierwsze, 

konieczna jest większa i konkretna solidarność między państwami członkowskimi UE, 

aby pomóc w sprostaniu napływowi migrantów i uchodźców z Afryki Północnej i 

Bliskiego Wschodu (zgodnie z dyrektywą 2001/55/WE w sprawie ochrony czasowej). Po 

drugie, UE powinna pomóc poprzez opracowanie nowych narzędzi, aby skutecznie 

wspierać modernizację i demokratyzację ich społeczeństw. Po trzecie, w kontekście 

zmian w świecie arabskim UE powinna podkreślić znaczenie przyznania równych praw 

wszystkim obywatelom tych krajów, bez względu na ich pochodzenie etniczne czy 

religijne; w tym chrześcijan1376. Ze swojej strony biskupi omówili następujące możliwe 

działania, takie jak: organizowanie regularnych wymian z Konferencjami Episkopatów 

Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w celu lepszej oceny oczekiwań lokalnej ludności 

wobec UE, czy promocja edukacji społecznej i politycznej młodzieży z Afryki Północnej 

i Bliskiego Wschodu1377.  Ponadto biskupi wysłali również list do biskupów na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce Północnej, w którym wyrazili swoją solidarność i wspólną 

komunię w modlitwach. W podsumowaniu spotkania COMECE wezwało wszystkich 

obywateli, zwłaszcza chrześcijan oraz przywódców politycznych w Europie do przyjęcia 

 
1374COMECE, The COMECE Bishops welcome the Arab Spring as a sign of hope, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7735.html (dostęp: 16.07.2021) 
1375Tamże. 
1376Tamże. 
1377Tamże. 
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odpowiedzialności za promowanie dialogu między kulturami i 

cywilizacjami w Europie, a także w innych częściach świata1378. 

W maju 2011 roku Arabska Wiosna była tematem dorocznego spotkania na 

szczycie przywódców wiary europejskiej z przewodniczącymi instytucji UE1379. Było to 

siódme spotkanie na tak wysokim szczeblu, które odbyło się na zaproszenie 

przewodniczącego José Manuela Barroso i któremu współprzewodniczyli 

przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i przewodniczący Rady 

Europejskiej Herman Van Rompuy. Dnia 8 marca 2011 roku Komisja Europejska 

przedstawiła szereg propozycji ustanowienia partnerstwa dla południowego regionu 

Morza Śródziemnego. W tym kontekście instytucje UE stwierdziły, że zamierzają 

połączyć siły ze wszystkimi partnerami, którzy podzielają tę samą chęć obrony i 

promowania tych samych uniwersalnych wartości1380. Na zaproszenie do dyskusji 

odpowiedziało dwudziestu wysokich rangą przedstawicieli religii chrześcijańskiej, 

żydowskiej, muzułmańskiej, a także wspólnot buddyjskich, dzieląc się swoimi 

doświadczeniami i przemyśleniami z przywódcami UE. Uczestnik spotkania kard. Marx 

- wiceprzewodniczący COMECE podkreślił, że wiara jest pozytywną siłą, która zaprasza 

i wzywa do konstruktywnego kształtowania świata. Przypominając, że ograniczenie 

władzy i przemocy leży u podstaw demokratycznych reżimów, kardynał przypomniał, że 

wiara chroni przed fantazjami o wszechmocy1381. Natomiast kard. Nycz, arcybiskup 

warszawski zwrócił się do instytucji UE o opowiedzenie się za wolnością wyznania w 

południowej części Morza Śródziemnego, przypominając, że to podstawowe prawo 

obejmuje nie tylko wolność wyznania, ale przede wszystkim wolność sumienia1382. 

Przewodniczący COMECE wyraził ubolewanie, że współistnienie różnych wspólnot 

religijnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej padało często ofiarą 

politycznych manipulacji, aby skonfrontować je ze sobą1383. Odnosząc się do projektu 

Zakonu Dominikanów stworzenia Otwartego Uniwersytetu w Bagdadzie, ks. van Luyn 

przypomniał, że Kościoły na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej promują podobne 

 
1378Tamże. 
1379COMECE, Faith leaders and EU Institutions are ready to join forces to advance 

democratisation and peace in the southern Mediterranean, 
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2011/article/7738.html (dostęp: 16.07.2021) 

1380Tamże. 
1381Tamże. 
1382Tamże. 
1383Tamże. 
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projekty edukacji, dialogu międzykulturowego i obywatelstwa, 

którym ufa Komisji Europejskiej będzie wspierać i partnerem1384. 

W dniu 9 maja 2012 roku odbyło się seminarium współorganizowanego przez 

grupy polityczne EPL i ECR wraz z COMECE1385. Głównym tematem była odpowiedź 

na pytania: w jakim stopniu „arabska wiosna” spełnia postulaty bardziej liberalnych 

wartości, takich jak demokracja i prawa człowieka?; oraz czy będą szanowane 

różnorodne społeczności i kultury?. Podczas konferencji swoje prezentacje wygłosili 

następujący prelegenci: Berthold Pelster („Pomoc Kościołowi w Potrzebie”), Esther 

Kattenberg („Open Doors International”), Brian J. Grim („Pew Research Center”), 

Cornelius Hulsman (redaktor „Arab-West Report”), Pierbattista Pizzaballa (kustodia 

Ziemi Świętej), Dimyanos Kattar (byłe Ministerstwo Spraw Finansowych, Liban), Piotr 

Mazurkiewicz (COMECE) i Youssef Soueif (maronicki arcybiskup Cypru)1386. Jan 

Olbrycht, wiceprzewodniczący Grupy EPL odpowiedzialny za stosunki międzykulturowe 

zauważył, że Unia Europejska, uzależnia swoje zaangażowanie od poszanowania zasad 

demokratycznych, takich jak wolność religijna1387. Europoseł Konrad Szymański dodał, 

że jeśli UE, jeśli chce pozostać wiarygodna jako obrońca praw człowieka, musi zająć 

wyraźne stanowisko w obronie chrześcijan na Bliskim Wschodzie1388. Natomiast Joe 

Vella Gauci z COMECE skonstatował, że wydarzenia związane z arabską wiosną należy 

uznać za jeden z najważniejszych zwrotów i paradygmatów w historii XXI wieku. 

Postulaty, będących inicjatorami rewolucji młodych ludzi, którzy domagali się wolności, 

równości, prawa do pracy, praw obywatelskich i godności osoby ludzkiej, świadczą o 

tym, że chcą oni żyć w swoich krajach z poszanowaniem przez rządzących ich godności. 

Jednocześnie wspomniany prelegent zauważył, że „wspomniane wydarzenia są czasami 

przyćmione przez barbarzyńskie incydenty popełnione przez kilka osób związanych z 

różnymi przekonaniami politycznymi i religijnymi a w konsekwencji droga, która 

prowadzi do osiągnięcia prawdziwej demokracji, staje się niejasna”1389. Jak zauważył 

przedstawiciel COMECE celem rewolucji powinno być poszanowanie różnych 

społeczności i kultur oraz tworzenie systemów społeczno-politycznych zdolnych do 

ochrony praw człowieka i wartości demokratycznych. Tym samym, konkludował, 

 
1384Tamże. 
1385COMECE, Christians in the Arab World: One year after the Arab Spring, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2012/article/7761.html (dostęp: 16.07.2021) 
1386Tamże. 
1387Tamże. 
1388Tamże. 
1389Tamże. 
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podstawą nowego porządku politycznego i społecznego powinny 

być uniwersalne wartości, które wspierają poszanowanie ludzi i ich słusznych praw1390. 

2.7. Współpraca z młodzieżowymi organizacjami katolickimi  

Zgodnie ze statutem z 2017 roku Komisja zobowiązana jest do współpracy 

również z organizacjami katolickimi1391. Mając to na uwadze, COMECE zacieśnia 

współpracę ww. podmiotami, aby lepiej promować ich propozycje i perspektywy w 

dialogu z instytucjami UE, w tym przedstawiać zalecenia dotyczące bardziej 

integracyjnych programów UE na rzecz młodzieży i edukacji.  

W tym zakresie COMECE uwzględnia ogłoszoną przez UE strategię na rzecz 

młodzieży na lata 2019-2027, która została oparta na rezolucji Rady z dnia 26 listopada 

2018 roku1392. Zgodnie z założeniami polityki młodzieżowej Unii, nowe inicjatywy mają 

sprzyjać uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym a także wspierać ich 

zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Z tego względu np. przewidziano powołanie 

unijnego koordynatora ds. młodzieży w ramach Komisji Europejskiej w celu 

wzmocnienia współpracy międzysektorowej, a także rozwoju i wymiany wiedzy na temat 

zagadnień młodzieżowych w ramach służb Komisji Europejskiej1393.  

Inicjatywy unijne na rzecz polityki młodzieżowej spotkały się z 

zainteresowaniem ze strony COMECE. Jednym z pierwszych działań po ogłoszeniu 

nowej strategii na rzecz młodzieży było zorganizowanie przez COMECE seminariów z 

udziałem przedstawicieli instytucji UE oraz organizacji młodzieżowych. Z okazji 

„Międzynarodowego Dnia Młodzieży” w 2019 roku COMECE wezwało UE do 

wdrożenia polityki młodzieżowej ograniczającej formy wykluczenia młodzieży i 

wzmacniającej pozycję młodych ludzi na wszystkich poziomach życia gospodarczego, 

społecznego i politycznego. Jak zauważyli przedstawiciele omawianej organizacji, 

 
1390Tamże. 
1391Statuto della Commissione degli Episkopati dell’Unione Europea (COMECE), s. 1-7, 

http://www.comece.eu/dl/oLnsJKJnnlMJqx4KJK/Statuto_della_COMECE_2017_FINAL.pdf 
(dostęp: 17.07.2018): “Art. 19. 1. La COMECE ricerca le opportune forme di collaborazione con 
le riunioni internazionali di Conferenze Episcopali interessate agli ambiti di competenza 
dell’Unione Europea. 2. La COMECE promuove forme e momenti di incontro e di 
collaborazione con le organizzazioni cattoliche europee aventi finalità attinenti l’attività 
dell’Unione Europea”. 

1392Council of the European Union, Resolution of the Council of the European Union and 
the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on a 
framework for European cooperation in the youth field: The European Union Youth Strategy 
2019-2027, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL (dostęp: 
1.10.2021) 

1393European Union, The EU Youth Strategy, https://europa.eu/youth/strategy_en (dostęp: 
1.10.2021) 
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młodzi ludzie stanowią około jednej trzeciej populacji Unii Europejskiej. 

Wielu z nich doświadcza niepewności, frustracji i marginalizacji z powodu wysokiej 

stopy bezrobocia, co pozbawia ich możliwości pełnego wkładu w rozwój społeczeństwa i 

negatywnie wpływa na ich zdolność do marzeń i nadziei. Mając na uwadze 

doświadczenia „Synodu Młodzieży” z 2018 roku a także zalecenia z posynodalnej 

adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka „Christus Vivit”, w której zalecono 

uwzględnienie potrzeb młodych osób w rozważaniach nad przyszłością świata, 

COMECE w kwietniu 2019 roku zorganizowało wydarzenie poświęcone uczestnictwu 

młodych ludzi w społeczeństwie i utworzyło platformę z katolickimi organizacjami 

młodzieżowymi, aby lepiej promować ich propozycje i perspektywy w dialogu z 

instytucjami UE1394. W dalszej kolejności COMECE zaproponowało Komisji 

Europejskiej ustanowienie unijnego koordynatora ds. młodzieży, rozpowszechniającego 

głos młodych ludzi na szczeblu UE1395.  

Kolejnym wydarzeniem było zorganizowane przez COMECE i „Bawarską Radę 

Młodzieży” we wrześniu 2019 roku spotkanie mające na celu omówienie wkładu 

międzyreligijnych wymian młodzieży we wzmacnianie i budowanie zaufania do 

demokracji w UE1396. Jako przykład podano „Dialog na rzecz Demokracji” (Dialog für 

Demokratie), stanowiący projekt młodzieżowy ustanowiony przez Radę Młodzieży 

Bawarii w 2016 roku w celu przezwyciężenia uprzedzeń, budowania zaufania i przyjaźni. 

Uczestnicy spotkania zaapelowali do przedstawicieli UE, aby ta inicjatywa stała się 

punktem odniesienia do przeciwdziałania uprzedzeniom na poziomie regionalnym, 

krajowym i unijnym1397. 

W 2019 roku następną inicjatywą, w którą zaangażowała się COMECE było 

opracowanie rekomendacji na temat Programu Erasmus. COMECE, mając na uwadze 

dotyczące programu wymiany akademickiej Erasmus, opublikowało dokument 

„Recommendations on the simplification of the application forms for youth worker 

mobilities in Key Action 1 in Erasmus+”1398 sugerujący UE uproszczenie procedur 

 
1394COMECE, COMECE encourages the EU to empower young people, 

http://www.comece.eu/comece-encourages-the-eu-to-empower-young-people (dostęp: 1.10.2021) 
1395Tamże. 
1396COMECE, COMECE: “Interreligious youth dialogue strengthens democracy in 

Europe”, http://www.comece.eu/interreligious-youth-dialogue-strengthens-democracy-in-europe 
(dostęp: 1.10.2021) 

1397Tamże. 
1398COMECE, Recommendations on the simplification of the application forms for youth 

worker mobilities in Key Action 1 in Erasmus+, s. 1-5, 
http://www.comece.eu/dl/sskOJKJKKOLKJqx4KJK/Recommendations_for_the_simplification_
of_application_forms_in_Erasmus_KA_1_youth_worker_exchanges_5_.pdf (dostęp: 1.10.2021) 
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składania wniosków o dofinansowanie z omawianego programu1399. W 

omawianym dokumencie zwrócono uwagę m.in. na problemy techniczne i częste utraty 

już wprowadzonych do systemu wniosków, brak formularzy wniosków we wszystkich 

językach urzędowych UE czy krótkie terminy na składanie wniosków1400. 

Natomiast w marcu 2020 roku COMECE przedstawiło swoją rekomendację na 

temat „Integracyjnego programu młodzieżowego i edukacyjnego”1401 podczas roboczego 

lunchu, który odbył się w Brukseli. Spotkanie zostało zorganizowane przez członka 

Platformy Młodzieży COMECE, „Don Bosco Youth-Net”, wraz z „Caritas Germany” i 

„Bawarską Radą Młodzieży”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji 

młodzieżowych z całej Europy, wraz z Sophią Eriksson Waterschoot (Komisja 

Europejska) i eurodeputowaną Petrą Kammerevert1402. Przy okazji trwających negocjacji 

w sprawie programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solidarności (2021-2027) w 

dokumencie przedstawiono zalecenia techniczne dla UE dotyczące lepszego 

zaangażowania młodzieży o mniejszych szansach (np. młodych ludzi z ubogich rodzin, 

ze środowisk migracyjnych, doświadczających niepełnosprawności) w najbardziej 

znanych unijnych programach edukacyjnych i wymiany. W szczególności dokument 

opracowany przez COMECE i jego partnerów zaleca, aby angażować osoby o 

mniejszych szansach i specjalnych potrzebach oraz organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego w planowanie, wdrażanie i ocenę programów czy bezpośrednio zwracać 

się do grup docelowych doświadczających niekorzystnej sytuacji i dyskryminacji 

poprzez przystępny język i dostępne dokumenty1403.   

W 2021 roku COMECE zorganizowało „Catholic Youth Convention on the 

Future of Europe” obejmującą serię trzech seminariów internetowych, które odbyły się 3, 

10 i 17 czerwca 2021 roku. Zjazd zgromadził ponad 100 młodych katolików, 

delegowanych głównie z Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej oraz członków 

COMECE Youth Platform, sieci ponad 10 europejskich katolickich organizacji 

młodzieżowych. Uczestnicy sformułowali konkretne propozycje, aby ukształtować swoje 
 

1399COMECE, COMECE presents recommendations for a more inclusive EU Youth & 
Education Programmes, http://www.comece.eu/comece-presents-recommendations-for-a-more-
inclusive-eu-youth-education-programmes (dostęp: 1.10.2021) 

1400COMECE, Recommendations on the simplification of the application forms for youth 
worker mobilities in Key Action…, s. 1-5. 

1401COMECE, Inclusive Youth and Education Programme, s. 1-8 
http://www.comece.eu/dl/rlNpJKJKKOOmJqx4KJK/Position_inclusive_youth_and_educational_
programmes.pdf (dostęp: 1.10.2021) 

1402COMECE, COMECE presents recommendations for a more inclusive EU Youth & 
Education Programmes. http://www.comece.eu/comece-presents-recommendations-for-a-more-
inclusive-eu-youth-education-programmes (dostęp: 1.10.2021) 

1403Tamże.  
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„marzenie o Europie”, wsłuchując się w przesłanie papieża Franciszka. W 

szczególności skupili się na trzech obszarach tematycznych: sprawiedliwe ożywienie 

społeczne (Just social recovery), transformacja ekologiczna i cyfrowa (Ecological and 

digital transitions) oraz demokracja i wartości europejskie (Democracy and European 

values)1404. Pokłosiem seminariów był raport, w którym zebrano główne postulaty 

Konwentu dotyczące przyszłości Europy1405. 

W ramach pierwszego obszaru tematycznego (Just social recovery) w pierwszej 

kolejności uczestnicy Konwentu zauważyli, że na poziomie UE niektóre zasady 

ekonomiczne okazały się skuteczne dla wzrostu, ale nie dla integralnego rozwoju 

człowieka. Większość młodych ludzi zwróciła uwagę na znaczenie płynnej komunikacji 

między obywatelami Europy a instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi. 

Zauważono w raporcie, że media w całej Europie powinny zapewnić, aby młodzi ludzie 

byli lepiej informowani o programach UE, w szczególności tych oferujących możliwości 

zatrudnienia, szkolenia, przyuczenia do zawodu lub możliwości podnoszenia 

kwalifikacji, tak aby wszyscy, zwłaszcza najsłabsi, mogli z nich skorzystać. Ponadto 

uczestnicy ujawnili swoje zaniepokojenie swoją karierą zawodową. Wielu z nich 

oczekuje, że UE będzie zachęcać do wymiany między krajami, a także dalej stymulować 

i ułatwiać dostęp do zatrudnienia młodzieży. Niektórzy uczestnicy twierdzili, że 

chcieliby móc uczestniczyć w szkoleniach, podczas których mogliby zdobyć 

umiejętności cyfrowe wymagane na rynku pracy. Na koniec niektórzy uczestnicy 

podkreślili znaczenie wspierania mniejszych firm i regulowania pracy cyfrowej w celu 

znalezienia równowagi między szansami i zagrożeniami związanymi z cyfryzacją. W 

związku z tym zaproponowano, aby po pierwsze budować platformy dla młodych 

pracowników w państwach członkowskich w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami 

zawodowymi i wymiany najlepszych praktyk, z możliwością interakcji między 

użytkownikami, w celu zadawania pytań lub formułowania propozycji odpowiednim 

zainteresowanym stronom politycznym. Po drugie, zdaniem uczestników Konwentu 

istotne jest promowanie i zwiększanie interakcji między studentami a przedsiębiorstwami 

za pomocą specjalnego funduszu stymulującego zatrudnienie młodzieży. I po trzecie, 

powinno się oferować programy i kursy cyfryzacji umożliwiające obywatelom 

 
1404COMECE, COMECE Catholic Youth Convention gathers young people to exchange 

on the Future of Europe, http://www.comece.eu/comece-catholic-youth-convention-gathers-
young-people-to-exchange-on-the-future-of-europe (dostęp: 1.10.2021) 

1405COMECE, Report from the Catholic Youth Convention on the Future of Europe: ‘Our 
Dream of Europe’, s. 1-15, Brusseles 2021 
http://www.comece.eu/dl/oLnNJKJKkLnnJqx4KJK/Report_09092021_-
_COMECE_Catholic_Youth_Convention_on_the_Future_of_Europe.pdf (dostęp: 1.10.2021) 
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podnoszenie i przekwalifikowywanie się w zakresie kompetencji cyfrowych 

oraz dostosowywanie się do aktualnych potrzeb rynku pracy1406. 

W ramach tego samego obszaru tematycznego uczestnicy Konwentu pochylili się 

nad zagadnieniem wspieranie edukacji, podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe 

życie w następstwie Covid-19. W tym kontekście wielu uczestników wyraziło chęć 

otrzymania wysokiej jakości edukacji, odpowiadającej również rzeczywistym potrzebom 

rynku pracy. Chcieliby przybliżyć edukację do świata przedsiębiorstw poprzez dzielenie 

się praktykami edukacyjnymi na poziomie UE. Ponadto uczestnicy argumentowali, że 

europejskie dzieci powinny cieszyć się takimi samymi możliwościami, otrzymując 

wspólną edukację o Europie (tj. europejską historię i literaturę) od wczesnych etapów 

nauki szkolnej. W dziedzinie edukacji większość młodych ludzi wskazała, że nauczyciele 

mają ogromny wpływ na społeczeństwo. Uczestnicy obawiali się jednak, że rola 

nauczycieli jest często niedoceniana, a tym samym misja edukacyjna nie jest tak 

pożądana i doceniana, jak kiedyś. Na koniec uczestnicy podkreślili, jak ważne jest, aby 

wszyscy obywatele Europy otrzymywali wystarczające wsparcie finansowe na udział w 

wymianach Erasmus+, niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej1407. W związku z 

powyższym rekomendowano w raporcie, aby dowartościować zawód nauczyciela i 

wspierać nauczycieli w wypełnianiu ich misji edukacyjnej we wszystkich państwach 

członkowskich UE; zapewnić większe wsparcie finansowego dla młodych ludzi w 

programach wymiany, takich jak Erasmus+; promować programy wymiany dla młodych 

pracowników, sprzyjających ich integracji oraz sprzyjających możliwościom 

podnoszenia i przekwalifikowywania się we wszystkich rodzajach zawodów, zwłaszcza 

poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe, a także rozwijać wspólne europejskie 

programy szkół średnich o historii i literaturze w celu szerzenia wiedzy o przeszłości 

kontynentu i doskonalenia nauczania języków europejskich1408. 

Jako ostatnie w omawianym obszarze tematycznym autorzy raportu podkreślili 

potrzebę dialogu międzypokoleniowego na szczeblu UE. Działania te umożliwiłyby 

stworzenie zarówno godnego życia, jak i więzi społecznych. Uczestnicy starają się 

również zapewnić wzmocnienie jednostek, rodzin i społeczności poprzez rozsądną 

politykę publiczną angażującą młodych i starszych ludzi. Ponadto niektórzy z nich 

przypomnieli o znaczeniu prawa do odłączenia się, tj. do znalezienia właściwej 

równowagi między godzinami pracy a czasem wolnym z rodziną, przyjaciółmi i/lub 

 
1406Tamże, s. 2-3. 
1407Tamże, s. 3. 
1408Tamże, s. 4. 
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zajęciami duchowymi. W swojej wymianie niektórzy młodzi ludzie 

zwracali również uwagę na znaczenie wspólnego dnia odpoczynku, który powinien być 

dalej promowany na szczeblu UE1409. 

W ramach drugiego obszaru tematycznego (Ecological and digital transitions) 

autorzy raportu zwrócili uwagę, że w kontekście COP26 UE powinna odgrywać rolę 

globalnego aktora w budowaniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa, a polityka 

ekologiczna powinna mieć zasięg globalny, skupiając się na pomocy ludziom najbardziej 

dotkniętym zmianami klimatycznymi. Ponadto, postulowano, aby zwiększyć 

opodatkowanie emisji dwutlenku węgla dla przedsiębiorstw i handlu, biorąc pod uwagę 

reperkusje dla najbardziej wrażliwych części społeczeństwa i wykorzystać część 

zasobów mechanizmu korekty granicy węglowej, aby spłacić część długu ekologicznego. 

Podniesiono również postulat edukowania na temat integralnej ekologii, 

począwszy od szkoły podstawowej, z pozytywną narracją, która podnosi świadomość 

ekologii i zachęca do zrównoważonych praktyk (tj. zmiany klimatu, integralnej ekologii i 

gospodarki o obiegu zamkniętym)1410. Natomiast w ramach „Sustainable (digital) 

socjety” powinno się zachęcać firmy do wdrażania praktyk gospodarki o obiegu 

zamkniętym, opracowywania zrównoważonych modeli biznesowych, produktów 

ekologicznych i pochodzących z recyklingu. A także, żądać od firm większej 

przejrzystości w kwestii wpływu ich produktów na środowisko i odzwierciedlić to w 

cenie (np. rabaty w kawiarniach z kubkami wielokrotnego użytku), przeciwdziałając 

„greenwashingowi” we wszystkich obszarach produkcji. Ponadto powinno się ograniczać 

produkcję toksycznych produktów, w szczególności chemikaliów i jednorazowych 

tworzyw sztucznych stosowanych w pakowaniu żywności1411.  

W ramach postulatu „Ochrona konsumentów i praw cyfrowych ludzi” autorzy 

raportu zaproponowali, aby m.in. utworzyć certyfikat UE wydany przez niezależny 

organ, który potwierdza wiarygodność firmy e-commerce sprzedającej online. W 

przypadku ochrony danych osobowych zaproponowano, aby Unia wspierała europejską 

architekturę serwerów, która ucieleśnia wspólne wartości cyfrowe i konkuruje z 

„gatekeeperami”, umożliwiając mniejszym podmiotom łatwiejsze wejście na rynek. 

Ponadto powinno się zapewnić dostęp do Internetu, aby udostępnić zasoby cyfrowe 

wszystkim, w tym osobom starszym, które mogą doświadczać cyfrowego lęku, osobom 

żyjącym poniżej progu ubóstwa lub cierpiącym z powodu ubóstwa pracujących, osobom 

 
1409Tamże. 
1410Tamże, s. 6-7. 
1411Tamże, s. 7-8.  
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bez formalnej tożsamości, osobom z niepełnosprawności. Na koniec w 

ramach omawianego obszaru tematycznego zaproponowano, aby rozpocząć cykl 

corocznych konferencji – „Konferencji ramowej UE w zakresie technologii cyfrowych”, 

gromadzącej zainteresowane strony z sektora publicznego i prywatnego, aby w bardzo 

konkretny sposób pokazać, jak złożone prawne i pożądane koncepcje etyczne można w 

praktyce uwzględnić przy tworzeniu i wdrażaniu usług cyfrowych1412. 

W ostatnim z obszarów tematycznych autorzy raportu zaproponowali m.in. 

stworzenie nowej sieci „Europe Direct (Młodzież)”, w której młodzi Europejczycy mogą 

zostać „ambasadorami” Unii Europejskiej na 12-18 miesięcy. Po specjalistycznych 

szkoleniach kilka osób z różnych krajów zajmowałoby się promocją „tego, co Europa 

robi dla nas” w innych państwach członkowskich1413. Ponadto postulowano, aby 

zapewnić propagowanie i wspieranie wartości UE (np. solidarności), na przykład poprzez 

utrzymywanie granic zawsze otwartych dla pomocy medycznej, co jest kluczowym 

aspektem solidarności między państwami członkowskimi UE. Uczestnicy 

rekomendowali również (ponowne) rozpoczęcie procesu prac na rzecz Konstytucji UE, 

zapewniającej poszanowanie demokratycznych wartości UE przez wszystkie państwa 

członkowskie1414.  

Na zakończenie postulowano, aby wzmocnić umiejętności krytycznej analizy 

młodych ludzi we wszystkich rodzajach programów edukacyjnych, na przykład poprzez 

szkolenie uczniów w zakresie porównywania różnych źródeł informacji i wybierania 

zweryfikowanych wiadomości w artykułach i mediach społecznościowych. Ponadto 

wprowadzić publiczny system oceny informacji UE, aby nadać wartość etycznym, 

przejrzystym i prawdziwym informacjom, na przykład poprzez wprowadzenie środków 

służących do pokazywania źródeł wiadomości i sprawdzania autentyczności mediów a 

także ustanowić ogólnounijny obowiązek pokazywania źródeł wiadomości, aby osiągnąć 

większą przejrzystość. Zdaniem autorów raportu ważne jest również, aby wspierać 

organizacje zarobkowych i non-profit pracujące nad dementowaniem fałszywych 

wiadomościami i podnoszeniem świadomości na temat dezinformacji1415. 

 

 

 

 
1412Tamże, s. 9-10. 
1413Tamże, s. 11. 
1414Tamże, s. 12.  
1415Tamże, s. 13. 
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2.8. Współpraca z „Don Bosco International” i „Missiones 

Salesianas” 

W ostatnim czasie COMECE angażuje się również w działalność na rzecz 

ochrony praw i wolności nieletnich odbywających karę pozbawienia wolności. Z danych 

opublikowanych na stronie internetowej COMECE, wynika, że ponad 1,2 miliona 

nieletnich na świecie jest niehumanitarnie traktowanych i pozbawionych wolności w 

więzieniach i innych ośrodkach detencyjnych. W związku z tą sytuacją Kościół Katolicki 

stara się badać i promować alternatywy dla więzienia, aby zapewnić dzieciom i 

młodzieży, które popełniły przestępstwa, niezbędną pomoc prawną, wsparcie społeczne i 

edukację w celu reintegracji ze społeczeństwem1416. Ponadto w wielu krajach Afryki, 

Ameryki i Azji wspólnoty salezjańskie towarzyszą tym nieletnim i opiekują się nimi, aby 

ułatwić ich reintegrację w społeczeństwie1417. Mając na uwadze skalę omawianego 

zjawiska COMECE zorganizowała wspólnie z „Don Bosco International” i „Missiones 

Salesianas” w dniu 6 października 2021 roku prezentację filmu dokumentalnego 

„Libertad” w reżyserii Raúla de la Fuente, uświadamiającego dramatyczną sytuację 

nieletnich odbywających karę w więzieniu w Pademba (Sierra Leone). Wydarzenie było 

również wzbogacone o możliwość spotkania i wysłuchania młodych ludzi, którzy doznali 

poważnych naruszeń ich praw podczas odbywania kary w więzieniach dla dorosłych1418. 

Jednym z nich był Chenoor Bah, który jako dziecko stracił rodzinę, a jego życie 

ograniczało się do wędrowania po ulicach. Po premierze filmu opowiadał, że w czasie 

pobytu w więzieniu, doświadczył wykorzystywania seksualnego. Wspomniał również, że 

na porządku dziennym były takie sytuacje, kiedy musiał przez kilka dni dzielić celę ze 

zwłokami zmarłego współwięźnia. Udało mu się wydostać z więzienia dzięki Ks. Bosko 

i obecnie działa na rzecz pomocy dzieciom z Sierra Leone, które znalazły się w podobnej 

jak kiedyś on sytuacji1419. Wydarzenie miało stanowić zaproszenie do podjęcia refleksji 

 
1416COMECE, Event: Documentary to raise awareness on conditions of minors in 

prisons, http://www.comece.eu/documentary-to-raise-awareness-on-conditions-of-minors-in-
prisons (dostęp: 1.10.2021) 

1417Tamże. 
1418Tamże. 
1419A. Gonzalo, Cine documental: 'Libertad', el nuevo documental de Raúl de la Fuente 

denuncia la situación de más de un millón de niños en el Mundo,  
https://www.rtve.es/noticias/20210922/libertad-nuevo-documental-raul-fuente/2173340.shtml 
(dostęp: 6.10.2021) 
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nad szerszymi implikacjami tego zjawiska dla unijnych i 

międzynarodowych decydentów politycznych1420.  

W tym miejscu warto zauważyć, że nie była to pierwsza wspólna inicjatywa 

COMECE oraz „Don Bosco International”. Obie organizacje wraz z „Baha'i International 

Community” oraz Agencją UE ds. Praw Podstawowych (FRA) w lipcu 2019 roku brały 

udział w spotkaniu dyskusyjnym na temat „Prawa człowieka i religia”. Uczestnicy 

wymienili się z Agencją uwagami na temat jej priorytetowych obszarów i sugerowali 

współpracę w takich obszarach jak m.in. walka z dyskryminacją ze względu na religię 

czy ochrona dzieci i zapewnienie rozwoju moralnego nieletnich zgodnie z 

międzynarodowymi standardami. Ponadto podkreślono znaczenie alfabetyzacji religijnej 

w UE, w tym na poziomie instytucjonalnym1421. 

3. Ocena działania 

Na przestrzeni 40 lat swojej działalności COMECE podejmowała różne 

inicjatywy, które szczegółowo zostały omówione w poprzednim akapicie. Ocena tych 

działań na przestrzeni lat ewoluowała w zależności od uwarunkowań politycznych, 

geostrategicznych, postrzegania Kościoła Katolickiego na forum społeczności 

międzynarodowej, jak i ujawniania kolejnych (nieformalnych) powiązań pomiędzy 

Stolicą Apostolską a urzędnikami UE.  

3.1. Inicjatywy pozytywne  

Konferencja Biskupów nie pozostawała obojętna na kolejne inicjatyw 

rozszerzenia UE o nowe państwa. Określone stanowisko zajęło w przypadku inicjatywy 

przyjęcia Hiszpanii i Portugalii, państw Europy Środkowej i Wschodniej czy próby 

włączenia w struktury UE Turcji. Jednym z pierwszych zagadnień, nad którymi pochyliła 

się COMECE była kwestia rozszerzenia UE o Hiszpanię i Portugalię, o czym wspomina 

w swojej publikacji Marek Stępniak1422. Omawiając ten wątek Stępniak wskazuje na 

datowany na 1985 rok list do przedstawicieli episkopatów tych państw, w którym 

COMECE dostrzegło w procesie integracji szansę na rozwój gospodarczy. Podkreślono 

również aspekt kulturowy oraz możliwość na rozwój relacji z państwami Ameryki 

 
1420COMECE, Event…, http://www.comece.eu/documentary-to-raise-awareness-on-

conditions-of-minors-in-prisons (dostęp: 1.10.2021) 
1421COMECE, Religions strengthen their relations with the EU Agency for Fundamental 

Rights, https://www.comece.eu/religions-strengthen-their-relations-with-the-eu-agency-for-
fundamental-rights/ (dostęp: 1.04.2022) 

1422M. Stępniak, Kościołowi…, s. 68-69. 
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Łacińskiej historycznie związanych z państwami Półwyspu Iberyjskiego1423. 

Podobne stanowisko COMECE zajęła w 1994 roku w związku z przystąpieniem do Unii 

Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji1424. W przypadku rozszerzenia o kraje Europy 

Środkowej i Wschodniej w oświadczeniu z 9 maja 1997 roku COMECE zauważyła, że 

rozszerzenie Unii Europejskiej jest potrzebne, aby zapewnić pokój w Europie. Ponadto 

włączenie krajów Europy Wschodniej i Środkowej nie jest jedynie obowiązkiem 

politycznym ciążącym na Unii Europejskiej, wynikającym z art. O Traktatu o Unii 

Europejskiej, ale również moralnym obowiązkiem, ponieważ kraje te jasno dały do 

zrozumienia, że chcąc przystąpić do UE podjęły wysiłki, aby spełnić wysokie 

wymagania UE dotyczące przystąpienia. Jak konkluduje COMECE zjednoczenie 

kontynentu, tak długo rozdzieranego wojnami i ideologiami, będzie ważnym momentem 

w historii Europy, gdyż stworzy możliwość współpracy w oparciu o zasadę 

pomocniczości1425. 

Szeroko dyskutowanym na forum państwa UE jak i COMECE była także 

planowany akces Turcji do Unii. W dniach 18-19 listopada 2004 roku w Brukseli odbyło 

się Zebranie Plenarne Komisji Konferencji Biskupich Wspólnoty Europejskiej. Biskupi 

dyskutowali na temat otwarcia negocjacji akcesyjnych z Turcją. W ich ocenie, decyzja o 

tym, czy Turcja może rozpocząć negocjacje w celu przystąpienia do UE w przyszłości, 

jest kwestią polityczną, a nie religijną. Dla Kościoła katolickiego ważne jest, aby Turcja i 

UE rozwijały swoje stosunki w sposób konstruktywny i polubowny. Religia, kontynuują 

przedstawiciele COMECE, nie stanowi przeszkody dla kraju takiego jak Turcja, 

zamieszkałego w większości przez ludność muzułmańską, w przystąpieniu do UE. 

Ważne jest, aby Turcja respektowała prawa podstawowe, na przykład równy status 

kobiet, wolność słowa i zrzeszania się oraz wolność wyznania. Dlatego zdaniem 

COMECE, należy zadać sobie pytanie, czy właściwe jest rozpoczynanie negocjacji z 

Turcją, gdy prawa podstawowe, w tym wolność religijna, nie są w tym państwie w pełni 

respektowane co potwierdziła Komisja Europejska w swoim raporcie z 6 października 

2004 roku. W konkluzji biskupi COMECE zaproponowali, aby przed rozpoczęciem 

negocjacji z Turcją w sprawie transpozycji prawodawstwa europejskiego, rząd turecki 

został zobowiązany do naprawienia niedociągnięć w zakresie wolności religijnej i statusu 

 
1423Tamże.  
1424Tamże. 
1425COMECE, «Building a Spiritual Bridge of Unity Between Peoples» A Statement by 

the Bishops of COMECE on the Enlargement of the European Union, 
http://www.comece.eu/dl/LLLpJKJOmONJqx4KJK/19970509DECL_EN.pdf (dostęp: 
24.07.2021); M. Stępniak, Kościołowi…, s. 69-70. 



 333

prawnego mniejszości zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lozanny z 

1923 roku1426. Z pewnością starań Turcji o włączenie do UE nie poprawiły wydarzenia z 

2020 roku, kiedy na mocy decyzji sądu najwyższego administracyjnego Turcji nastąpiło 

przekształcenie Hagii Sophii w meczet. Zdaniem przedstawicieli COMECE decyzja ta 

„oddaliła Turcję od Europy i stanowi cios dla Kościoła prawosławnego i dialogu 

międzyreligijnego”1427. Sekretarz Generalny COMECE ks. Manuel Barrios Prieto 

stwierdził, że decyzja ta „jest ciosem w dialog międzyreligijny”, dziedzinę, w której 

według raportu Komisji Europejskiej z 2019 roku Turcja ma „poważny problem”, w 

szczególności w odniesieniu do mowy nienawiści i gróźb skierowanych przeciwko 

mniejszości etniczne i wyznaniowe. Raport Komisji Europejskiej stwierdza bowiem, 

kontynuuje swój wywód Sekretarz, że mowa nienawiści i antysemicka retoryka w 

mediach i przez funkcjonariuszy publicznych trwają i że pomimo „kontynuacji dyskusji 

między rządem a przedstawicielami mniejszości, nadal trwają ataki lub akty wandalizmu 

w miejscach kultu mniejszości i należy być zbadane”1428. W dokumencie podkreślono 

również, że „pełne poszanowanie i ochrona języka, religii, kultury i praw podstawowych 

zgodnie ze standardami europejskimi nie zostały jeszcze w pełni osiągnięte”. Obejmuje 

to również kwestię praw własności mniejszości niemuzułmańskich oraz „konieczność 

przeglądu ustawodawstwa obejmującego wszystkie kwestie dotyczące praw własności 

jest w toku”1429. Ponadto, jak zauważa przedstawiciel COMECE, Komisja Wenecka w 

już w raporcie z 2010 roku podkreśliła, iż „Turcja powinna kontynuować proces reform i 

wprowadzić ustawodawstwo, które umożliwi wszystkim niemuzułmańskim wspólnotom 

religijnym jako takim uzyskanie osobowości prawnej”1430. Omawiana decyzja spotkała 

się z krytyką nie tylko ze strony COMECE, ale innych podmiotów, w tym wysokiego 

Przedstawiciela UE ds. Działań Zewnętrznych, który stwierdził, że decyzja prezydenta 

Recepa Tayyipa Erdogana o przekazaniu pomnika pod zarząd Prezydencji ds. Religii 

„jest godna ubolewania” i zaprosił Turcję „promowania dialogu międzyreligijnego i 

międzykulturowego oraz promowanie tolerancji i współistnienia”1431. Również Światowa 

 
1426COMECE, Reflections on Turkey and the European Union, 

http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2004/article/10270.html (dostęp: 
14.06.2021) 

1427COMECE, COMECE regrets decision over Hagia Sophia, “a blow to interreligious 
dialogue”, http://www.comece.eu/comece-regrets-decision-over-hagia-sophia-a-blow-to-
interreligious-dialogue/ (dostęp: 01.04.2022) 

1428Tamże. 
1429Tamże.   
1430Tamże. 
1431Tamże. 
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Rada Kościołów, w liście do prezydenta Turcji, wezwała do 

cofnięcia swojej decyzji1432.  W kontekście niedawnej decyzji w sprawie statusu 1500-

letniego budynku bizantyjskiego wypowiedziała także Konferencja Episkopatu Turcji, 

która w oświadczeniu przesłanym do Katolickiego Serwisu Informacyjnego stwierdziła, 

że „chociaż chcielibyśmy, aby Hagia Sophia zachowała swój muzealny charakter, 

jesteśmy kościołem pozbawionym statusu prawnego, więc nie możemy udzielać rad w 

kwestiach wewnętrznych tego kraju”1433. 

Innym, równie ważkim zagadnieniem, którym zainteresowało się COMECE był 

projekt „Karty Praw PodstawowychUE”, którego podjęto się opracować na posiedzeniu 

Rady Europejskiej w Kolonii w czerwcu 1999 roku. Już 8 lutego 2000 roku COMECE 

zaprezentowało projekt uwag do „Karty Praw Podstawowych”. Sekretariat Generalny 

COMECE przedstawił szereg konkretnych projektów tekstów wraz z „Memorandum” 

wyjaśniającym ich zakres1434. Na wstępie zauważono, że prawa zawarte w Europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka oraz podstawowe wolności, a także prawa i 

wolności obywateli Unii Europejskiej uznane w traktatach z Maastricht i Amsterdamu 

przyjęte w całej Unii Europejskiej nie znalazły się w projekcie przedłożonym przez 

COMECE, z wyjątkiem sytuacji, w których czasami wydawały się wymagać 

uzupełnienia. Niemniej jednak, kontynuują autorzy „Memorandum”, wszystkie prawa i 

wolności, które państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały w powyższych 

traktatach, będą musiały zostać włączone do Karty, albo poprzez odwołanie się do tych 

traktatów, albo poprzez pełną integrację tekstu. Prawa zawarte w propozycji COMECE 

zostały opracowane w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Jak zauważyli 

sygnatariusze omawianego dokumentu, opracowując projekty artykułów, COMECE w 

dużej mierze oparło swoje propozycje na tekstach uzgodnionych na szczeblu 

międzynarodowym, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, EKPC, 

Europejskiej Karcie Społecznej z 1961 roku, Międzynarodowego Paktu o prawach 

obywatelskich i politycznych z 1966 roku, Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka z 

1969 roku i Konwencji Praw Człowieka z 1989 roku1435.  

 
1432Tamże. 
1433Tamże. 
1434COMECE, Contribution by the Commision of the Bishops’ Conferences of the 

European Community - COMECE - to the Draft Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, Brussels 2000, s. 1-9, 
http://www.comece.eu/dl/kqOlJKJOmmlJqx4KJK/20000208PUBJUS_EN.pdf (dostęp: 
24.07.2021) 

1435Tamże.  
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Przechodząc do szczegółów, COMECE w pierwszej kolejności 

wymienia „prawo do życia” jako najważniejsze ze wszystkich praw podstawowych. 

Uzasadniając swoją decyzję, autorzy dokumentu stwierdzają, że wspomniane prawo w 

wyniku postępu naukowego może skutkować pewnymi nadużyciami podważającymi 

godność ludzką. Jako przykład podają klonowanie, które stworzyło możliwość 

odtworzenia życia bez łączenia się gamet, tj. bez zapłodnienia komórki jajowej przez 

plemnik. Biorąc pod uwagę rozwój badań naukowych, kontynuują, pilną sprawą staje się 

ustanowienie bezwzględnego poszanowania życia i godności człowieka1436. Drugim w 

kolejności według COMECE, powinny być „prawa rodziców”, które w tym przypadku 

dotyczą kwestii społecznego stylu życia. Chociaż rodzina, kontynuują, była podstawową 

komórką społeczeństwa od zarania ludzkości, należy teraz wziąć pod uwagę fakt, że 

obok rodziny opartej na małżeństwie istnieją inne formy zjednoczenia: rodziny niepełne i 

wspólne pożycie. W takich przypadkach również dzieci mają prawo do ochrony. Co 

więcej, zmiany te nie powinny karać tradycyjnej rodziny, która wciąż zasługuje na 

ochronę państwa i społeczeństwa. W związku z tym, jak zauważają autorzy omawianego 

dokumentu, żaden system podatkowy przyjęty w Unii nie powinien zniechęcać małżonka 

do pozostania w domu rodzinnym w celu wychowania dzieci. W tym samym duchu, 

chociaż ustanawiają się nowe formy życia małżeńskiego, główne cechy małżeństwa 

powinny być zarezerwowane wyłącznie dla tej tradycyjnej instytucji1437.  

Trzecim w wymienionych praw była „wolność myśli, sumienia i religii”. I choć 

zapisana w art. 9 EKPC to niemniej jednak, w ocenie COMECE, zasługuje na 

uzupełnienie w celu uwzględnienia faktu, że prawo zawarte w tym artykule jest ogólnie 

rozpatrywane przez pryzmat prawa indywidualnego, mimo że jest ono uzewnętrzniane 

zbiorowo i publicznie. W rzeczywistości, kontynuują sygnatariusze „Memorandum”, 

wolność myśli, sumienia i religii byłaby niepełna, gdyby nie uwzględniała wymiaru 

zbiorowego. Jak wyjaśniają autorzy dokumentu, innymi słowy, kościoły, związki 

wyznaniowe i wspólnoty muszą mieć możliwość dokonywania czynów, które są 

konkretnym wyrazem tej wolności, a czyny te muszą być uznane przez prawo. Bez tego 

dodatkowego wymiaru taka swoboda byłaby w dużej mierze bez znaczenia. Należy 

odnieść się w tym zakresie do wspólnej „Deklaracji nr 11”, dołączonej do Traktatu 

Amsterdamskiego1438. Jako czwarte „Memorandum” wymienia „prawo do edukacji” 

stwierdzając, że każdy ma prawo do edukacji, które powinno opierać się na zasadach 

 
1436Tamże. 
1437Tamże. 
1438Tamże. 
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wolności, godności i solidarności. Wykonując jakąkolwiek funkcję jaką 

może przyjąć w dziedzinie oświaty, kontynuują autorzy dokumentu, Unia szanuje prawo 

rodziców do zapewnienia takiej edukacji zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i 

filozoficznymi. Na zakończenie dodano, że prawo do nauki religii, przewidziane na 

zasadach określonych w prawie krajowym, przysługuje rodzicom i uczniom1439. 

W dalszej części omawianego dokumentu, członkowie COMECE podkreślili, że 

choć na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere państwa członkowskie, które 

podpisały Konwencję genewską z 1951 roku i potwierdziły chęć zapewnienia 

indywidualnej ochrony uchodźcom to ważne jest zagwarantowanie tego prawa na 

poziomie Unii, ponieważ Traktat z Amsterdamu nadał Unii nowe uprawnienia do 

tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości1440.  

Kolejnym zawartym w omawianym dokumencie było „prawo do sprawiedliwego 

i właściwego dostępu do opieki zdrowotnej” co jest istotne w związku ze starzeniem się 

społeczeństwa Unii Europejskiej i coraz większymi problemami z równoważeniem 

budżetów na ubezpieczenia społeczne1441. W omawianym dokumencie stwierdzono, że 

każdy ma prawo do skorzystania z tego prawa. W następnej kolejności autorzy 

dokumentu wymienili „prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji ze 

względu na zdrowie lub cechy genetyczne”. Precyzując swój wybór autorzy dokumentu 

zauważają, że w ostatnich latach dokonano wielu postępów naukowych w dziedzinie 

genetyki. Takie zmiany mogą jednak prowadzić do nadużyć wobec osób, które mogą 

zostać uznane za podatne na niektóre choroby (na przykład w odniesieniu do umów o 

pracę lub opłacania składek ubezpieczeniowych). Z tego względu dążąc do zwalczania 

wielu różnych form dyskryminacji, UE nie powinna pomijać dyskryminacji opartej na 

cechach zdrowotnych lub genetycznych1442. Jako powiązane z poprzednim COMECE 

wymieniło „prawa osób niepełnosprawnych” zauważając, że niepełnosprawność stanowi 

niedopuszczalne kryterium dyskryminacji. Oprócz jednak samego zapisu w Karcie 

należy również zapewnić pozytywne środki w celu pomocy osobom 

niepełnosprawnym1443.  

Równie ważnym w ocenie COMECE, jest „prawo do odpoczynku i 

wypoczynku”. Uzasadniając swe stanowisko autorzy dokumentu stwierdzają, że stanowi 

ono ważne prawo społeczne zapisane w szczególności w Powszechnej Deklaracji Praw 

 
1439Tamże. 
1440Tamże. 
1441Tamże. 
1442Tamże. 
1443Tamże. 
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Człowieka. I chociaż prawo do odpoczynku, kontynuują, musi 

uwzględniać szereg kryteriów i być dostosowane do lokalnych wymagań, to jednak 

ważne jest, aby ustanowić wspólny dzień wolny dla wygody rodzin, organizacji czasu 

wolnego i wymagań kulturowych. Tym dniem powinna być oczywiście niedziela, która 

od wieków stanowi dzień odpoczynku wspólny dla wszystkich krajów europejskich. 

Tym samym wybór niedzieli jako dnia odpoczynku stanowi część dziedzictwa 

kulturowego Europy1444.  

COMECE w swoim dokumencie wymieniło również „prawo do ochrony 

socjalnej i prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych” (w zakresie 

wyżywienia, odzieży, zakwaterowania i pilnej opieki medycznej)1445. Jak wyjaśniają 

autorzy dokumentu, każdy pracownik w Unii Europejskiej musi mieć możliwość 

skorzystania z tego prawa, jak również każda osoba, która nie jest w stanie lub już nie 

może pracować (małżonkowie pozostający w domu lub osoby bezrobotne) oraz każda 

osoba legalnie zamieszkująca na terytorium UE (np. każdy, kto otrzymał prawo azylu). 

Prawo to powinno obejmować również kobiety w ciąży, które nie posiadają niezbędnych 

środków utrzymania, a którym należy zapewnić pomoc1446.  

W dalszej kolejności COMECE wymienia jako prawo „ochronę osób starszych” 

stwierdzając, że każdy pracownik w Unii Europejskiej ma prawo, po przejściu na 

emeryturę, do korzystania z wystarczających środków, aby zapewnić mu przyzwoity 

standard życia. Każda osoba legalnie zamieszkująca na terytorium Unii, która osiągnęła 

wiek emerytalny, ale została wyłączona z prawa do emerytury i która nie ma innych 

środków utrzymania, jest uprawniona do korzystania z odpowiednich środków oraz z 

pomocy społecznej i medycznej zgodnie z jej specyficzne potrzeby1447. COMECE w 

omawianym dokumencie zaznaczyła jednak, że każda osoba w Unii Europejskiej, która 

znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji, musi mieć możliwość skorzystania z 

ochrony zapewniającej im godziwy poziom życia. Dotyczy to oczywiście również osób 

 
1444Tamże. 
1445Na temat kwestii społecznej społecznej, walki z ubóstwem i społecznym 

wykluczeniem, jak i praw socjalnych pracowników, w tym prawa do wolnej niedzieli COMECE 
wypowiadało się kilkukrotnie w latach 2008-2012 w dokumentach: „Do not Deny Justice to Your 
Poor People. Proposals for Combating Poverty and Social Exclusion in the EU” (2010); „A  
European Community of Solidarity and responsibility. A Statement of the COMECE Bishops on 
the EU Treaty Objective of a Competitive Social Market Economy” (2011) oraz „Soziale 
Markwirtschaft in der Europäischen Union” (2012) za: P. Mazurkiewicz, Od proletariatu do 
prekariatu. Refleksje na kanwie społecznej troski COMECE…, s. 137-138. 

1446COMECE, Contribution by the Commision…, s. 1-9. 
1447Tamże. 
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starszych, niezależnie od tego, czy są pracownikami w Unii, czy osobami 

legalnie tam mieszkającymi1448. 

Omawiając zagadnienie „praw dzieci na rynku pracy” autorzy dokumentu 

zauważają, że zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku „dziecko” 

oznacza każdą osobę poniżej 18 roku życia, z wyjątkiem przypadków, gdy pełnoletność 

jest wcześniejsza na mocy mającego do niego zastosowanie ustawodawstwa. Wszyscy 

młodzi pracownicy mają prawo do odpowiedniego wstępnego szkolenia zawodowego, a 

także do ochrony uwzględniającej ich specyficzną sytuację na rynku pracy. Unia 

Europejska szanuje wiek 18 lat jako minimalny wiek produkcyjny. Można jednak 

przewidzieć odstępstwa dla młodych pracowników wykonujących lekką pracę, która jest 

mało prawdopodobna wpływać na ich zdrowie, wychowanie moralne lub edukację. 

Dzieci, które nadal podlegają obowiązkowi szkolnemu, nigdy nie mogą być zatrudniane 

do pracy, która pozbawia je pełnego korzystania z takiego kształcenia. Młodzi 

pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia. Ich godziny i dni pracy będą 

ograniczone, aby nie szkodzić rozwojowi ich zdrowia i osobowości. Prawo krajowe 

zapewnia szczególną ochronę przed wszelkimi zagrożeniami fizycznymi lub moralnymi, 

na które mogą być narażone dzieci, w szczególności wynikającymi bezpośrednio lub 

pośrednio z ich pracy. Troska o zapewnienie dobrobytu wszystkim ludziom w Unii 

Europejskiej, którzy zasługują na ochronę, nie powinna zaniedbywać młodych ludzi, 

którzy czasami znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Autorzy dokumentu 

zauważają, że w celu zdefiniowania terminu „dziecko” Karta powinna się odnieść się do 

art. 1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych w 1989 roku1449. 

Po podpisaniu Traktatu Nicejskiego COMECE zaangażowała się także w proces 

prac Konwentu Europejskiego i Konferencji Międzyrządowej nad Traktatem 

Konstytucyjnym. Dużą zasługą COMECE było umieszczenie w omawianym projekcie 

zapisu, iż Unia uznaje status Kościołów i stowarzyszeń religijnych lub wspólnot 

religijnych przyznany im przez prawo państwa członkowskiego (art. 51). Po drugie, że 

Unia uznaje tożsamość i szczególny wkład tych podmiotów w budowanie życia 

wspólnotowego (art. 51) oraz że utrzymuje z nimi „otwarty, przejrzysty i regularny 

dialog” (art. I-52)1450.  

 
1448Tamże. 
1449Tamże. 
1450E. Firlit, Integracyjna funkcja instytucji religijnych…, s. 88-89. 
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Z powyższych względów w dniu 23 czerwca 2004 roku COMECE 

wyraziło swoje zadowolenie z przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego przez Konferencję 

Międzyrządową. Wyjaśniając swoje stanowisko przedstawiciele COMECE zauważyli, że 

w porównaniu z poprzednimi umowami Traktat Konstytucyjny jest jaśniejszy i dzięki 

temu będzie bardziej zrozumiały dla obywateli. Dodatkowo, nowe funkcje 

Przewodniczącego Rady Europejskiej i Ministra Spraw Zagranicznych UE powinny 

umożliwić w przyszłości łatwiejszą identyfikację osobistości odpowiedzialnych za Unię 

Europejską. UE powinna zatem zbliżyć się do swoich obywateli. Ponadto, COMECE, 

stwierdziło, że Traktat Konstytucyjny przewiduje bardziej wyważone warunki w 

procedurach głosowania. W efekcie znaleziono kompromis, który – co do zasady – 

umożliwia uwzględnienie zarówno równości państw, jak i liczebnej różnicy ich 

populacji. Ponadto, kontynuują swój wywód przedstawiciele COMECE, Traktat 

Konstytucyjny – w artykule I-2 – wymienia poszanowanie godności ludzkiej jako 

pierwszą wartość Unii Europejskiej a dzięki włączeniu Karty Praw Podstawowych do 

Traktatu Konstytucyjnego poszanowanie praw podstawowych w Europie zdaje się być 

lepiej zagwarantowane. Za istotne COMECE uznało również, uznanie w artykule I-51 

tożsamości i szczególnego wkładu Kościołów i innych wspólnot religijnych co stanowi 

duży postęp dla Unii Europejskiej. Otwarty, przejrzysty i regularny dialog z Kościołami i 

wspólnotami religijnymi, kontynuują autorzy oświadczenia, jest dobrym punktem 

wyjścia do rozwijania partnerskich relacji między instytucjami europejskimi a 

Kościołami. COMECE ponadto odniosło się też do preambuły Traktatu z zadowoleniem 

przyjmując wzmiankę o dziedzictwie religijnym Unii Europejskiej. Jednocześnie autorzy 

oświadczenia wyrazili ubolewanie, że mimo starań ze strony COMECE i przedstawicieli 

innych Kościołów, nie można było osiągnąć konsensusu w sprawie wyraźnego uznania, 

że  jest to dziedzictwo chrześcijańskie ze względu na sprzeciw niektórych państw 

członkowskich. W zakończeniu COMECE, mając na uwadze procedurę ratyfikacyjną, 

wezwało przywódców politycznych, media i intelektualistów do wzięcia na siebie 

odpowiedzialności za przedstawienie traktatu obywatelom, aby mogli lepiej poznać 

wartości i cele integracji europejskiej1451.  

Przez kolejny rok członkowie COMECE z uwagą obserwowali wydarzenia na 

europejskiej scenie politycznej związane z procedurą ratyfikacyjną Traktatu. Na skutek 

wydarzeń we Francji i Holandii, które zablokowały ratyfikację Traktatu w dniu 14 

 
1451COMECE, Statement of the COMECE Executive Committee on the Constitutional 

Treaty of the European Union Rome, 23 June 2004, s. 1, 
http://www.comece.eu/dl/qOsuJKJOmnkJqx4KJK/20040623TEU_EN.pdf (dostęp: 24.07.2021) 



 340

czerwca 2005 roku COMECE wydało oświadczenie określając zaistniałą 

sytuację „krytyczną dla Unii Europejskiej”. Nawiązując do burzliwej historii Europy po 

II wojnie światowej, COMECE podkreśliło, że historia integracji europejskiej 

charakteryzuje się powtarzającymi się fazami wahania i reorientacji na drodze do 

osiągnięcia wspólnego dobra. I choć obecnie UE wkracza w okres refleksji nad 

kolejnymi etapami tej wspólnej drogi to ważne jest znalezienie równowagi między 

tożsamością narodową a wspólnym dobrem Europy. Z referendów w dwóch państwach 

założycielskich, kontynuują autorzy oświadczenia, można wyciągnąć wniosek: 

obywatele stwierdzili, że w obecnej sytuacji UE nie spełnia ich oczekiwań a to przecież 

obywatel musi znajdować się w centrum polityki europejskiej. Tym samym polityka 

europejska musi na nowo nauczyć się myśleć i brać człowieka za punkt wyjścia co 

powinni uwzględnić członkowie parlamentów i rządów, w szczególności członkowie 

Rady Europejskiej, która zbiera się 16 i 17 czerwca 2005 roku na ważnym posiedzeniu w 

Brukseli, którzy mają obowiązek zwracać uwagę na troski obywateli powodowane 

rosnącym bezrobociem i niesprawiedliwością społeczną. Uznanie dominującej woli 

obywateli do działania i dostosowanie wszelkich działań podejmowanych przez państwa 

członkowskie i Unię Europejską do tego i do wspólnego dobra przyniosłoby Unii 

Europejskiej nową legitymizację. Zdaniem COMECE w przyszłości należy w większym 

stopniu uwzględniać świadomość historycznej tożsamości Europy oraz jej wspólnego 

dziedzictwa kulturowego i religijnego, aby ułatwić obywatelom identyfikację z 

projektem europejskim, a tym samym stworzyć bardziej autentyczną wspólnotę wartości 

europejskich1452. 

Mając na uwadze niepowodzenie z ratyfikacją Traktatu Konstytucyjnego 

COMECE zaangażowało się w proces opracowywania założeń Strategii Lizbońskiej. W 

2005 roku przedstawiło autorski projekt nowego ładu Europy w oparciu o katolicką 

naukę społeczną, w którym zasadniczą rolę zajmował człowiek, rodzina (w sensie mąż i 

żona), właściwy model wychowania a także konieczność ochrony środowiska 

naturalnego1453.  

3.2. Inicjatywy negatywne 

Ocena działania Komisji Biskupów nie sprowadza się wyłącznie do pozytywnych 

aspektów. Prowadzone działania w ramach dyplomacji kuluarowej łącznie z brakiem 

transparentności podejmowanych kontaktów z przedstawicielami instytucji UE jak i 

 
1452Tamże, s. 1-2. 
1453E. Firlit, Integracyjna funkcja instytucji religijnych…, s. 89.  
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niejasnymi regułami dotyczącymi finansowania COMECE sprawia, że 

jej działalność zaczyna wzbudzać coraz więcej wątpliwości. Dodatkowo w tle pojawia 

się coraz większa krytyka Kościoła Katolickiego na temat bierności i/lub tuszowania 

przypadków pedofilii i innych przestępstw na tle seksualnym popełnionych przez 

członków kleru, rosnąca laicyzacja społeczeństw państw – członków UE i liczne akty 

apostazji. Coraz częściej podnosi się kwestię lobbingu radykalnych grup religijnych – z 

Komisją Biskupów na czele, wśród członków Parlamentu Europejskiego. Szczegółowo 

na ten temat wypowiedziała się organizacja non-profit „Open Democracy” stanowiąca 

międzynarodową platformę medialną z siedzibą w Londynie, której członkowie zajmują 

się dziennikarstwem śledczym. Wyniki dochodzenia opublikowano w 2019 roku1454 a 

przyczynkiem do jego podjęcia stanowił raport Mairead McGuinness – irlandzkiej 

eurodeputowanej oraz wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, w którym 

postulowano zwiększenie roli m.in. COMECE w procesie legislacyjnym Parlamentu. 

Oczywiście, działania te miałyby się odbywać w ramach dialogu określonego w art. 17 

TFUE z jednoczesnym ułatwieniem wkładu kościołów w prawodawstwo UE na szczeblu 

krajowym poprzez zaangażowanie biur łącznikowych Parlamentu Europejskiego jako 

koordynatorów1455.  

Raport McGuinness został przygotowany po konsultacjach z 16 organizacjami w 

lutym 2019 roku, z czego połowa z nich to instytucje chrześcijańskie. Inne podmioty 

uczestniczące w spotkaniu to Europejska Federacja Humanistyczna, stowarzyszenia 

Baha'i i Hare Kryszna, jedna grupa muzułmańska, dwie grupy żydowskie i Europejski 

Sojusz Masoński, których postulatów nie wzięto pod uwagę, gdyż zdaniem McGuinness, 

„nie musi (ona) traktować wszystkich partnerów dialogu religijnego jednakowo”1456. W 

swym śledztwie dziennikarze związani z „Open Democracy” zauważyli, iż nad tekstem 

omawianego raportu pracował również inny irlandzki eurodeputowany - Faerghas 

O’Beara, będący doradcą McGuinness odpowiedzialnym za koordynowanie „dialogu 

Parlamentu z organizacjami religijnymi i filozoficznymi, na podstawie art. 17”1457. 

Urzędnik ten, jak dowiedziono, uczestniczył jako prelegent w wydarzeniach 

 
1454S. Norris, Revealed: controversial plan to boost religious lobby in Brussels, as far 

right pledges to fight for ‘Christian Europe’, https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-
controversial-plan-to-boost-religious-lobby-in-brussels-as-far-right-pledges-to-fight-for-christian-
europe/ (dostęp: 16.04.2022) 

1455Tamże. 
1456Tamże. 
1457Tamże. 
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organizowanych przez „ADF International”1458. Co więcej jego 

nazwisko figuruje od 2016 roku na liście grupy „Agenda Europe”, która prowadzi 

kampanie przeciwko prawom seksualnym i reprodukcyjnym. Wraz z O'Bearą, inne 

nazwiska na ujawnionej liście to dwóch sekretarzy stanu w Watykanie, inni 

przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i grupa lobbystyczna COMECE1459. Co istotne 

„Agenda Europe” powstała w 2013 roku a jej działalność była przez pierwsze lata jej 

funkcjonowania utajniona. Z ujawnionych przez ARTE Television w 2017 roku 

dokumentów wynika, że „Agenda Europe” to inspirowana Watykanem profesjonalna 

sieć powiązań polityczno - religijnych, której członkowie spotykają się potajemnie i 

która jest bezpośrednio odpowiedzialna za wdrażanie szczegółowej strategii na rzecz 

uwstecznienia praw człowieka. Strategia „Agenda Europe” przynosi konkretne rezultaty, 

takie jak polska ustawa z 2016 roku zakazująca aborcji lobbowana przez Instytut Ordo 

Iuris, zakaz małżeństw osób tej samej płci w kilku krajach Europy Środkowej oraz 

kilkanaście podobnych działań na szczeblu krajowym i europejskim w celu ograniczenia 

praw kobiet oraz osób LGBTQ1460. Celem tego ultrakonserwatywnego ruchu jest 

obalenie praw dotyczących seksualności i reprodukcji, w tym zmuszanie kobiet do 

noszenia niechcianych ciąż, czy ograniczenie dostępu do antykoncepcji1461. Wśród osób 

zaangażowanych w działalność Agendy na szczeblu ministerialnym są osobistości ze 

świata polityki z różnych europejskich krajów, np. z Polski, wiceminister spraw 

zagranicznych Konrad Szymański, a także w latach 2004-2014 poseł do Parlamentu 

Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, który przemawiał na Szczycie w 

2016 roku, czy polski wiceminister spraw zagranicznych w 2016 roku Aleksander 

Stępkowski, który był także prezesem Instytutu Ordo Iuris i stałym uczestnikiem 

szczytów „Agenda Europe”1462. Wśród członków „Agenda Europe” pojawia się wielu 

polityków, w tym przywódcy polityczni przeciwni „sexual and reproductive rights, 

SRR”, tacy jak senator Ronan Mullen z Irlandii, Luca Volonté z Włoch (który otrzymał 

 
1458K. Białkowski, Walka o chrześcijańskie wartości w polityce, 

https://wroclaw.gosc.pl/doc/2736617.Walka-o-chrzescijanskie- (dostęp: 16.04.2022) 
1459S. Norris, Revealed…, https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-

controversial-plan-to-boost-religious-lobby-in-brussels-as-far-right-pledges-to-fight-for-christian-
europe/ (dostęp: 16.04.2022) 

1460N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”: la visione degli estremisti religiosi per 
mobilitare le società europee contro i diritti umani in materia di sessualità e riproduzione, 
Bruxelles 2018, s. 3, https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-
05/online_epf_italiano_definitivo_compressed.pdf (dostęp: 16.04.2022)  

1461European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, New book 
exposes European religious network intent on overturning laws related to sexuality and 
reproduction, https://www.epfweb.org/node/302 (dostęp: 16.04.2022) 

1462N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 22. 
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otwarte poparcie Stolicy Apostolskiej w staraniach o wybór na 

przewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym 

Rady Europy w 2010 roku)1463 i Zejlka Markic, założyciel chorwackiej partii politycznej 

HRAST1464. Volonté był przewodniczącym EPP - największej partii politycznej w 

Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe). W Parlamencie Europejskim Paul Moynan, doradca polityczny Europejskiej 

Partii Konserwatystów i Reformatorów (ECR) uczestniczył w kilku szczytach. Leo van 

Doesburg, dyrektor ds. europejskich Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu 

Politycznego (European Affairs of the European Christian Political Movement, ECPM), 

europejskiej partii politycznej z siecią krajowych partii politycznych w 20 krajach 

europejskich, był również stałym uczestnikiem „Agenda Europe”. Senator Mullen i 

partia HRAST Markica są powiązani z ECPM. Z instytucji europejskich, Jakob Cornides, 

urzędnik w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej (Directorate-General 

for Trade at the European Commission), występuje jako prelegent na szczycie Agenda 

Europe w 2014 roku. Wreszcie Jan Figel, były komisarz UE, a następnie specjalny 

wysłannik UE ds. wolności religii lub przekonań, był gościem mówcy na szczycie w 

2016 roku. Podsumowując, „Agenda Europe” obejmowała przedstawicieli politycznych, 

czasami kierownictwo szeregu partie, które obejmowały centroprawicowe spektrum 

polityczne, od EPP po ECR i ECPM. W sumie „Agenda Europe” kultywowała sieć 

oddanych zwolenników w różnych parlamentach narodowych, Zgromadzeniu 

Parlamentarnym Rady Europy  (ZPRE), Parlamencie Europejskim, poszczególnych 

partiach politycznych i Komisji Europejskiej1465. 

Jak już zaznaczono główny udział w „Agenda Europe” mają aktorzy katoliccy i 

instytucje bezpośrednio związane z hierarchią watykańską. Stolica Apostolska 

tradycyjnie kierowała sprzeciwem wobec „sexual and reproductive rights (SRR)” w 

różnych sytuacjach, w tym w ONZ. Pierwszymi osobami, które zwołały Spotkanie 

Strategiczne w 2013 roku byli katoliccy działacze polityczni: Gudrun Kugler i Terrence 

McKeegan1466. Pierwsza z nich jest austriacką aktywistką pro-life, prawnikiem i 

członkiem austriackiego Parlamentu, od 2006 roku wykładowcą wizytującym w 

utworzonym przez Watykan Międzynarodowym Instytucie Teologicznym („International 

Theological Institute”, ITI) i pełniła szereg funkcji dla Stolicy Apostolskiej (np. w 

 
1463Tamże, s. 21. 
1464Tamże, s. 22. 
1465Tamże. 
1466Tamże, s. 21. 
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Papieskiej Radzie ds. Organizacji Rodziny w 2012, czy w 2014 roku 

jako Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Konferencji OBWE w sprawie Nietolerancji 

przeciwko muzułmanom)1467. Do omawianej organizacji Kugler wniosła swoje 

doświadczenie w wykorzystywaniu dyskryminacji chrześcijan do osiągnięcia celu 

związanego z przeciwstawianiem się prawom SRR1468. Druga ze wskazanych osób - 

Terrence McKeegan, to amerykański prawnik, pełnił funkcję doradcy prawnego Misji 

Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. W tym 

charakterze negocjował w imieniu Stolicy Apostolskiej w ONZ dziesiątki rezolucji i 

dokumentów końcowych, w tym dla komitetów drugiego, trzeciego i szóstego 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Komisji ds. Statusu Kobiet, Komisji ds. Rozwoju 

Społecznego, Programu Działań na rzecz Krajów Najsłabiej Rozwiniętych, Konferencji 

Młodzieży ONZ oraz rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Wysokiego Szczebla w sprawie 

chorób niezakaźnych. McKeegan, ultrakatolik kategorycznie sprzeciwiający się prawom 

SRR, służył również na poziomie parafii katolickiej jako dyrektor ds. ewangelizacji w 

kościele katolickim św. Karola Boromeusza w Arlington w stanie Wirginia1469. Innymi 

liderami „Agenda Europe” o podobnych koneksjach są Grégor Puppinck1470, Dyrektor 

„European Centre for Law and Justice, (ECLJ)”, który od 2000 roku regularnie pełni 

funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, 

obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

(System of the European Convention on Human Rights, DH-SYSC), przy Komitecie 

Sterującym ds. Praw Człowieka (Steering Committee for Human Rights, CDDH)1471 oraz 

wspominany już Luca Volonté1472 - obecnie skazany za udział malwersacjach 

finansowych i przyjmowanie łapówek od azerbejdżańskich polityków w celu podważenia 

raportu potępiającego Azerbejdżan za przetrzymywanie więźniów politycznych i inne 

naruszenia praw człowieka1473. 

Z danych ujawnionych w publikacji autorstwa Neil Datta, sekretarz 

Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Ludności i Rozwoju wynika, że „Agende 
 

1467G. Kugler, CV, https://iti.ac.at/fileadmin/user_upload/user_upload/Academic-
Life/Academic_CV_KUGLER_Gudrun_Web.pdf (dostęp: 16.04.2022) 

1468N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 22. 
1469Law Office of Terrence McKeegan, T. McKeegan. About, 

https://www.mckeeganlawoffice.com/about (dostęp: 16.04.2022) 
1470N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 21. 
1471European Centre for Law and Justice, Grégor Puppinck, 

https://eclj.org/writers/gregor-puppinck (dostęp: 16.04.2022) 
1472N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 21. 
1473Z. Ljubas, Italian Court Sentences Former Council of Europe MP for Bribery, 

https://www.occrp.org/en/daily/13628-italian-court-sentences-former-council-of-europe-mp-for-
bribery (dostęp: 16.04.2022) 
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Europe” skupia obecnie około 100 organizacji z ponad 30 krajów Europy, 

których wspólnym celem jest  uchylenie obowiązujących przepisów w sprawie 

fundamentalnych praw człowieka związanych z seksualnością i reprodukcją, takich jak: 

prawo do rozwodu; dostęp kobiet do środków antykoncepcyjnych, technik 

wspomaganego rozrodu lub aborcji; równouprawnienie lesbijek, gejów, osób 

biseksualnych, transpłciowych lub interpłciowych (LGBTI); prawo do zmiany płci bez 

obawy przed skutkami prawnymi1474. „Agenda Europe” i zasięg jej działań ma charakter 

globalny, np. jest reprezentowana na Światowym Kongresie Rodzin czy na platformie 

„Political Network of Values” (PNV)1475, która zrzesza światowych decydentów 

politycznych1476.  

Inicjatywa „Agenda Europe” skupia czołowych narodowych przywódców ruchów 

antyaborcyjnych i anty – LGBT z całej Europy1477. Do grona tych osób należy m.in. 

francuska homofobka Ludovine de la Rochère – prezes „La Manife pour Tous” będący 

organem doradczym ONZ potępiającym macierzyństwo zastępcze1478; Zeljka Markic – 

liderka chorwackiego ruchu „U ime obitelji”, która z sukcesem zorganizowała 

głosowanie w sprawie referendum w sprawie konstytucyjnej ochrony małżeństwa, w 

którym 66% obywateli Chorwacji zdecydowało 1 grudnia 2013 roku na włączenie do 

Konstytucji zapisu, że małżeństwo jest związkiem kobiet i mężczyzn. Decyzja o 

konstytucyjnej ochronie małżeństwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw1479. Z 

Rumuni czołowym działaczem jest Bogdan Stanciu z organizacji pro-life „Pro Vita 

Bukareszt” mającej powiązania z ekstremistami religijnymi z USA i Rosji1480. Do tego 

niechlubnego grona zaliczana jest również polska organizacja „Instytut Ordo Iuris” czy 

hiszpańska „Hazte Oir”1481. W przypadku tej ostatniej w 2017 roku oraz w 2021 roku 

hakerzy ujawnili tysiące dokumentów demaskujących darczyńców organizacji a także 

strategię i powiązania z członkami rządów w Hiszpanii, Meksyku czy Ekwadorze.  

 
1474N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 3. 
1475Political Network of Values, https://politicalnetworkforvalues.org/en/ (dostęp: 

16.04.2022) 
1476N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 35. 
1477Tamże, s. 23-24. 
1478B. Pénicaut, Vidéo - À la tribune de l'ONU, La Manif pour tous dénonce la GPA, 

https://www.famillechretienne.fr/politique-societe/bioethique/video-a-la-tribune-de-l-onu-la-
manif-pour-tous-denonce-la-gpa-222542 dostęp: 16.04.2022) 

1479U ime obitelji, O nama, https://uimeobitelji.net/o-nama/ (dostęp: 16.04.2022) 
1480N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 23-24. 
1481E. Rivera, Unraveling the Anti-Choice Supergroup Agenda Europe in Spain. A case 

study of CitizenGo and HazteOir, IERES Occasional Papers Series (2019) nr 4, s. 1-27, 
https://www.illiberalism.org/wp-content/uploads/2020/08/IERES-papers-4-Oct-2019.pdf (dostęp: 
16.04.2022)  
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Ujawniony materiał obejmuje zarówno działalność „Hazte Oír”, założonej w 

2001 roku przez Ignacio Arsuagę Rato, jak i „CitizenGo”, które sam Arsuaga uruchomił 

w 2013 roku jako organizację, która rozszerzyła swoją działalność na pięćdziesiąt 

krajów, że stałą siedzibą w 15 miastach1482. Za finansowanie działalności hiszpańskiej 

organizacji, która w pod pojęciem lobbingu rozumie szantaż i przekupstwo odpowiadają 

w głównej mierze milionerzy i menedżerowie wysokiego szczebla światowych 

korporacji1483. 

Oprócz wyżej wymienionych w działania omawianego podmiotu zaangażowani 

są także działacze ze Stanów Zjednoczonych m.in. Brian S. Brown z „National 

Organization for Marriage, (NOM)”1484, uznanej za najbardziej nieugiętą organizację 

anty-LGBT w USA, odkąd została utworzona w 2007 roku przez kościoły mormoński i 

katolicki. Znana jest np. z wygranej batalii o delegalizację małżeństwa osób 

homoseksualnych w Kalifornii („Proposition 8” z 2008 roku)1485. Kolejną osobą jest 

aktywistka antyaborcyjna Lila Rose z „Live Action”, która ma największy cyfrowy 

wpływ na światowy ruch pro-life. Doniesienia Lila na temat branży aborcyjnej były 

opisywane w większości głównych amerykańskich serwisów informacyjnych. 

Wielokrotnie przemawiała na arenie międzynarodowej na tematy rodzinne i kulturowe, w 

tym do członków Parlamentu Europejskiego oraz w Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet. 

Została wymieniona wśród „25 najbardziej wpływowych waszyngtońskich kobiet 

poniżej 35 roku życia” magazynu „National Journal” oraz „33 osób poniżej trzydziestu 

trzech lat” magazynu „Christianity Today”1486. Następną frontmenką jest Marie Smith z 

„Priests for Life” będąca założycielką i dyrektorką Parlamentarnej Sieci ds. Zagadnień 

Krytycznych (Parliamentary Network for Critical Issues, PNCI), międzynarodowej sieci 

 
1482C.E Bayo, Grandes fortunas y altos ejecutivos españoles financiaron el nacimiento de 

Vox a partir del grupo ultracatólico Hazte Oír, https://www.publico.es/politica/exclusiva-
wikileaks-grandes-fortunas-altos-ejecutivos-espanoles-financiaron-nacimiento-vox-partir-grupo-
ultracatolico-hazte-oir.html (dostęp: 16.04.2022); Z. Camacho, Hazte Oír: chantaje, fondeo 
millonario y derrota en la Ciudad de México, https://contralinea.com.mx/hazte-oir-chantaje-
fondeo-millonario-y-derrota-en-la-ciudad-de-mexico/ (dostęp: 16.04.2022) 

1483C.E Bayo, Grandes…, https://www.publico.es/politica/exclusiva-wikileaks-grandes-
fortunas-altos-ejecutivos-espanoles-financiaron-nacimiento-vox-partir-grupo-ultracatolico-hazte-
oir.html (dostęp: 16.04.2022) 

1484National Organization for Marriage, Brian S. Brown. Biography, 
https://nationformarriage.org/about/bio/brian-s-brown (dostęp: 16.04.2022) 

1485F. Karger, The National Organization for Marriage May Be Collapsing Before Our 
Eyes, https://www.advocate.com/commentary/2017/2/24/national-organization-marriage-may-be-
collapsing-our-eyes (dostęp: 16.04.2022); F. Karger, Mormon Church Bleeding Members Over 
Gay Marriage, https://www.huffpost.com/entry/mormon-church-bleeding-me_b_8299882 
(dostęp: 16.04.2022) 

1486Live Action, Meet Lila Rose, https://www.liveaction.org/media/meet-lila-rose/ 
(dostęp: 16.04.2022) 
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ustawodawców działających w obronie życia1487. Do grona tych osób 

jest również zaliczana mormonka Sharon Slater z „Family Watch International, (FWI)” 

działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wspólnie z krajami na 

całym świecie w celu promowania postaw anty-LGBT i anty-choice. Założycielka 

Sharon Slater promuje pseudonaukę anty-LGBT, według której homoseksualizm jest 

zaburzeniem psychicznym wywodzącym się z traumy z dzieciństwa i że tak zwana 

„terapia konwersyjna” może skutecznie wyeliminować pociąg do osób tej samej płci1488. 

Istotną rolę pełni również Aleksiej Komow, prezes Centrum Analitycznego 

„Polityka rodzinna w Federacji Rosyjskiej”, członek Komitetu patriarchalnego ds. 

rodziny, macierzyństwa i dzieciństwa, członek zarządu „Citizen Go”, członek zarządu 

WCF i osoba odpowiedzialna za projekty międzynarodowe w „Saint Basil the Great 

Charitable Foundation”, reprezentant rosyjskiej cerkwi prawosławnej i główny rosyjski 

łącznik Światowego Kongresu Rodzin (World Congress of Families, WCF), który 

pracuje dla ultraortodoksyjnego rosyjskiego miliardera Konstantina Małofiejewa, 

znanego z zapewniania wsparcia i funduszy dla reakcyjnych i nacjonalistycznych celów 

w Europie jak np. pomoc liderce francuskiej skrajnie prawicowej partii „Rassemblement 

National”, Marine Le Pen, w otrzymaniu pożyczki w wysokości 2 milionów euro ze 

źródeł rosyjskich, ponadto Małofiejew występuje wśród współsponsorów WCF1489. 

Ponadto Komow ma również powiązania z „Instytutem Dignitatis Humanae”1490, który 

skupia jedne z najpotężniejszych postaci ultrareakcyjnej frakcji Watykanu1491. 

W świetle powiazań z tak radykalnymi politykami i płynącemu z tego zagrożeniu 

dla praw człowieka zawartym w raporcie McGuinness rozwiązaniu kategorycznie 

sprzeciwiała się Europejska Federacja Humanistyczna1492 oraz Humanists International 

 
1487Gospel of life Ministries, Marie Smith, https://www.gospeloflife.com/marie-smith.htm 

(dostęp: 16.04.2022) 
1488Southern Poverty Law Center, Family Watch International, 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/family-watch-international (dostęp: 
16.04.2022) 

1489N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 25-40; N. Datta, “Ristabilire l’Ordine 
Naturale”…, s. 40; E. Rivera, Unraveling the Anti-Choice Supergroup Agenda Europe in 
Spain…, s. 18-26. 

1490Strona Instytutu: http://www.dignitatishumanae.com/index.php/home/ (dostęp: 
16.04.2022) 

1491E. Rivera, Unraveling the Anti-Choice Supergroup Agenda Europe in Spain…, s. 20. 
1492EHF, EHF urges EP Bureau to reject the institutialization of religious influence on 

legislative work, https://humanistfederation.eu/humanists-urge-the-european-parliament-bureau-
to-reject-the-institutionalization-of-religious-influence-on-parliaments-legislative-
work/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202103 (dostęp: 
16.04.2022) 
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(HI)1493 jako dwie największe niekonfesyjne organizacje w UE. Jak 

zauważono, autorka raportu rekomenduje bardziej bezpośrednie spotkania katolickich 

związków wyznaniowych ze sprawozdawcami parlamentu, którzy zajmują się 

propozycjami legislacyjnymi przygotowywanymi przez Komisję Europejską, a także 

innymi kluczowymi dokumentami, w tym projektami strategii. Raport McGuinnessa na 

podstawie art. 17 proponuje więcej „spotkań na szczeblu roboczym” ze sprawozdawcami 

w celu wymiany „wiedzy na temat konkretnych dossier”. Zaleca również, aby biura 

łącznikowe Parlamentu Europejskiego wspierały kościoły w wywieraniu wpływu na 

politykę poprzez docieranie do swoich eurodeputowanych1494. W ocenie EHF oraz HI 

założenia te podważają zasadę sekularyzmu tworząc podstawę do lobbowania organizacji 

religijnych przy jednoczesnym ograniczeniu roli organizacji niekonfesyjnych1495. Co 

więcej, te zalecenia dałyby grupom religijnym, takim jak COMECE, które 

konsekwentnie sprzeciwiają się prawom seksualnym i reprodukcyjnym, dalszy 

uprzywilejowany dostęp do osób odpowiedzialnych za planowanie legislacyjne w tych 

kwestiach. I choć COMECE w odpowiedzi na pytania postawione przez „Open 

Democracy” konsekwentnie zaprzeczała, że jest blisko skrajnej prawicy twierdząc, iż 

„jest zobowiązana do ograniczania swojej koncentracji wyłącznie na kompetencjach UE” 

i „COMECE nie prowadzi dialogu z instytucjami UE w sprawach nieobjętych 

kompetencjami UE, w tym dostępu do aborcji i tym samym -małżeństwo seksualne” to 

trudno jednak zaprzeczać faktom. Jak zauważyła bowiem Julie Pernet z Europejskiej 

Federacji Humanistycznej raport McGuinness jest „jedną z różnych inicjatyw podjętych 

przez COMECE w celu ponownej chrystianizacji Europy i podważenia kluczowych 

praw”1496. Główna sygnatariuszka listu przeciwko raportowi McGinness - francuska 

polityk Virginie Rozière zauważyła, iż zalecenia zawarte w raporcie w celu wzmocnienia 

wpływów religijnych doprowadzą do tego, że „urzędnicy państwowi będą organizować 

spotkania między grupami kościelnymi i sprawozdawcami”, co stworzy 

uprzywilejowany kanał lobbingu. Tym samym grupy kościelne będą wpływać na 

wszystko, co jest związane z równością płci, prawami człowieka, niedyskryminacją ze 

względu na płeć i orientację seksualną czego przykład stanowiły działania w celu 

uniemożliwienia Parlamentowi zakazania stosowania terapii konwersyjnej u osób 

 
1493Strona organizacji: https://humanists.international/  
1494S. Norris, Revealed…, https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-

controversial-plan-to-boost-religious-lobby-in-brussels-as-far-right-pledges-to-fight-for-christian-
europe/ (dostęp: 16.04.2022) 

1495Tamże.  
1496Tamże.  
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homoseksualnych czy kampanie organizacji religijnych przeciwko 

Konwencji Stambulskiej Rady Europy przeciwko przemocy ze względu na płeć1497. Jak 

skonstatowała Ailbhe Smyth, irlandzka feministka i aktywistka na rzecz praw osób 

LGBTQ, skutkiem wprowadzenia zaleceń zawartych w omawianym raporcie byłby 

obowiązek konsultowania tekstów dokumentów Parlamentu dotyczących np. praw 

reprodukcyjnych z COMECE, która kategorycznie się sprzeciwia tym prawom1498 i w 

tym zakresie ściśle współpracuje z antygenderowymi organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego1499. 

Tak silny lobbing instytucji katolickich wymaga nakładu ogromnych środków 

finansowych. EHF zauważyła, iż w ciągu ostatniej dekady 50 milionów dolarów zostało 

przekazanych z amerykańskich ekstremistycznych grup religijnych do europejskich 

ultrakonserwatywnych chrześcijańskich i skrajnie prawicowych działaczy w celu 

przeznaczenia tych środków na lobbing przeciwko prawom seksualnym i 

reprodukcyjnym kobiet, prawom osób LGBTQ i zasadzie równości płci. Tym samym, 

jak zauważył w swej wypowiedzi przedstawiciel EHF, dalsze otwieranie procesu 

legislacyjnego UE na grupy religijne, w tym nieuchronnie również ultrakonserwatywne, 

nie jest akceptowalnym posunięciem. Przy różnych okazjach Parlament Europejski 

podnosił głos w celu ochrony praw, którym te grupy zagrażają, zachęcając państwa 

członkowskie i Komisję do budowania bezpieczniejszego społeczeństwa dla kobiet, osób 

LGBTQ i innych mniejszości1500. Wśród największych donatorów jest grupa, której 

głównym doradcą jest także prawnik powiązany z osobą Donalda Trumpa, Jay 

Sekulow. Dwie z powiązanych z Trumpem amerykańskich grup przebadanych przez 

openDemocracy są prawniczymi potęgami Chrześcijańskiej Prawicy: „Alliance 

Defending Freedom, (ADF)” i „American Center for Law and Justice, 

(ACLJ)”. Przyjmuje się, że ADF oraz ACLJ łącznie wydały od 2008 roku na lobbing w 

Europie ponad 20 milionów dolarów. Przykładowo w przypadku ADF amerykańscy 

dziennikarze wyśledzili dotacje z fundacji kontrolowanej przez rodzinę miliarderów 

Betsy DeVos, sekretarki ds. edukacji Trumpa i Erika Prince'a, założyciela firmy 

 
1497Tamże.   
1498Tamże.  
1499N. Datta, Wierzchołek góry lodowej. Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko 

prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018, s. 
70, Bruksela 2021, https://www.epfweb.org/sites/default/files/2022-
04/EPF_EN_TOTI_30AUG%20DEF_v2%20kopia.pdf (dostęp: 17.04.2022) 

1500EHF, EHF urges EP…, https://humanistfederation.eu/humanists-urge-the-european-
parliament-bureau-to-reject-the-institutionalization-of-religious-influence-on-parliaments-
legislative-work/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202103 
(dostęp: 16.04.2022) 
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najemników „Blackwater”. ADF potroiła swoje roczne wydatki w 

Europie w latach 2012-2016 do ponad 2,6 miliona dolarów rocznie. Obecnie ADF 

posiada biura w Austrii, Belgii, Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii i wydaje setki 

tysięcy euro (np. w roku obrotowym 2020-2021 jej budżet wynosił ponad 9,5 miliona 

euro)1501 lobbując urzędników UE, zgodnie z oddzielnymi danymi dotyczącymi 

przejrzystości. Wśród swoich europejskich projektów grupa wspierała obronę znanego 

niemieckiego działacza, który porównywał aborcję do Holokaustu i oskarżał konkretnych 

lekarzy o morderstwo. W 2019 roku „ADF International” był także 

współgospodarzem wydarzenia z francuską grupą „La Manif Pour Tous, (LMPT)”1502, 

która wcześniej była powiązana ze skrajnie prawicową partią „Front National”. LMPT 

jest głównie wspierana przez prawicowych polityków i skrajnie prawicowe organizacje 

religijne, które choć twierdzą, że odrzucają homofobię, to jednocześnie opowiadają się za 

ograniczeniami równości małżeństw i odrzuceniem adopcji, a także wspomaganego 

rozrodu dla par osób tej samej płci. Zdecydowanie sprzeciwiali się także programom 

szkolnym mającym na celu równouprawnienie płci, twierdząc, że będą one „uczyć” 

homoseksualizmu i masturbacji dzieci1503. Przed ostatnimi wyborami do Parlamentu 

Europejskiego w 2014 roku „La Manif Pour Tous” rozpoczął kampanię „Europa dla 

rodziny”, w ramach której sprzeciwiano się równości małżeństw, prawom trans i 

edukacji seksualnej1504. 

Druga z dwóch powiązanych z Trumpem grup, ACLJ, ma od ponad 20 lat biuro 

w Strasburgu we Francji – siedzibie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 

skąd interweniowała w wielu sprawach dotyczących m.in. małżeństw osób tej samej płci, 

prawa do aborcji i sztucznego zapłodnienia. Dyrektor oddziału 

strasburskiego reprezentował także Stolicę Apostolską w Radzie Europy, a jej 

moskiewskie centrum chwaliło ustawy Putina zakazujące „propagandy gejowskiej”1505. 

W kontekście finansowania lobby katolickiego w UE warto zauważyć, iż oprócz 

środków pochodzących od amerykańskich grup skrajnie religijnych, pieniędzy 
 

1501Rejestr służący przejrzystości, ADF International Austria, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=69403354038
-78 (dostęp: 16.04.2022) 

1502Strona organizacji La Manif Pour Tous, 
https://www.lamanifpourtous.fr/c/international/europe (dostęp: 16.04.2022) 

1503EHF, La Manif Pour Tous, https://humanistfederation.eu/radical-religious-lobbies/la-
manif-pour-tous/ (dostęp: 16.04.2022) 

1504C. Provost, A. Ramsay, Revealed: Trump-linked US Christian ‘fundamentalists’ pour 
millions of ‘dark money’ into Europe, boosting the far Right, 
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-trump-linked-us-christian-fundamentalists-
pour-millions-of-dark-money-into-europe-boosting-the-far-right/ (dostęp: 16.04.2022)   

1505Tamże.  
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pochodzących od milionerów i członków wielkich korporacji oraz  

oligarchów rosyjskich wiele mniejszych grup jest powiązanych ze Światowym 

Kongresem Rodzin stanowiącym sieć ultrakonserwatywnych aktywistów, która ma 

powiązania ze skrajnie prawicowymi politykami i ruchami w kilku krajach europejskich, 

w tym we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Hiszpanii i Serbii1506. Celem WCF jest 

przeciwstawić się aborcji, edukacji seksualnej, małżeństwom osób tej samej płci i 

wzmocnić władzę instytucji religijnych w strukturach UE. Wspominana na początku 

„Open Democracy” ujawniła, że dziesiątki polityków z całej Europy – w tym 

burmistrzów, gubernatorów, posłów, ministrów, ambasadorów i głów państw – było 

wymienianych jako prelegenci na wydarzeniach WCF na przestrzeni lat. „Open 

Democracy” zlokalizowało i przeanalizowało programy każdego z tych spotkań WCF od 

2004 roku – tworząc listę ponad 700 osób podłączonych do tej sieci z ponad 50 krajów 

na całym świecie. Większość z tych osób reprezentowała grupy konserwatywne i 

religijne w tym ponad 60 obecnych lub byłych polityków z Europy i prawie połowa tych 

europejskich polityków pochodziła z partii skrajnie prawicowych1507. 

Mając za sobą tak potężnych przyjaciół i nieograniczone środki finansowe 

wpływy COMECE i CEC, dwóch najważniejszych przedstawicieli lobby religijnych w 

Brukseli zostały umocnione dzięki art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Pomimo początkowego sprzeciwu grup humanistycznych i kilku posłów do PE, art. 17 

jest głównym atutem lobby religijnego, ponieważ obliguje on na mocy prawa instytucje 

europejskie do prowadzenia z nimi dialogu1508. Jedną z jego form są spotkania z 

przedstawicielami Komisji Europejskiej, które co do zasady powinny być odnotowane w 

prowadzonym od 2011 roku „Rejestrze służącym przejrzystości” stanowiącym bazę 

danych zawierającą informacje na temat organizacji, które próbują wpływać na proces 

wdrażania i kształtowania polityki przez instytucje UE. Rejestr pokazuje, kto 

reprezentuje jakie interesy i jakim budżetem dysponuje. W ten sposób rejestr umożliwia 

ogółowi społeczeństwa i innym grupom interesu kontrolowanie działalności 

 
1506Tamże.  
1507N. Archer, C. Provost, Revealed: dozens of European politicians linked to US 

‘incubator for extremism’, https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-dozens-of-
european-politicians-linked-to-us-incubator-for-extremism/ (dostęp: 16.04.2022) 

1508A. Merino, G. Rojas, J. Marti, El lobby religioso toma Bruselas en secreto: más 
actividad que cualquier empresa y sin huella en el registro, 
https://www.eldiario.es/internacional/padre-bruselas-funciona-religioso-ue_1_1351603.html 
(dostęp: 17.04.2022) 
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lobbingowej1509. Jednakże na mocy porozumienia z 19 września 2014 roku 

pomiędzy Komisją a Parlamentem1510 oraz decyzjom Komisji z dnia 25 listopada 2014 

roku nr 343/191511 i nr 343/221512 „kościoły i wspólnoty wyznaniowe” mogą spotykać się 

z wyższymi urzędnikami Komisji być zarejestrowane w rejestrze1513. Co istotne 

rozpoczęte w 2017 roku rozmowy nad reformą „Rejestru służącego przejrzystości” 

zakończyły się w 2019 roku porażką, w której swój udział miała COMECE. Potwierdza 

to korespondencja prowadzona między Komisją Konferencji Episkopatów a Fransem 

Timmermansem z września 2017 roku. COMECE ostrzegło pierwszego 

wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej „przed otwarciem puszki Pandory” 

powołując się na swojego autorstwa ocenę prawną planowanej reformy, w której 

przypomniano o wyłączeniach, jakie mają kościoły z prośbą o utrzymanie status quo. W 

przypadku zaś reformy zostałyby zakłócone stosunki państwo-kościół1514. Jak zauważono 

w opublikowanym w 2019 roku artykule „El lobby religioso toma Bruselas en secreto: 

más actividad que cualquier empresa y sin huella en el registro”1515 przedstawiającym 

 
1509Rejestr służący przejrzystości, https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_pl (dostęp: 
17.04.2022) 

1510Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al Registro de 
transparencia sobre organizaciones y personas que trabajan por cuenta propia que participan en la 
elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=en (dostęp: 17.04.2022) 

1511Decision de la Comision de 25 de noviembre de 2014 relativa a la publicación de 
información acerca de las reuniones celebradas entre Directores Generales de la Comisión y 
organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia: „art. 3.1. La presente Decisión no será 
aplicable a las reuniones que se celebren con interlocutores sociales a escala de la Unión en el 
contexto del diálogo social, ni a las reuniones que se celebren en el contexto del diálogo con las 
Iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas, o con organizaciones filosóficas y no 
confesionales.”, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0838&from=EN (dostęp: 17.04.2022) 

1512Decision de la Comision de 25 de noviembre de 2014 relativa a la publicación de 
información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y organizaciones 
o personas que trabajan por cuenta propia, „art. 3.1. La presente Decisión no será aplicable a las 
reuniones que se celebren con interlocutores sociales a escala de la Unión en el contexto del 
diálogo social, o a las reuniones que se celebren en el contexto del diálogo con las Iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas, o con organizaciones filosóficas y no confesionales.”,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0839&from=EN 
(dostęp: 17.04.2022) 

1513A. Merino, G. Rojas, J. Marti, El lobby religioso toma Bruselas en secreto: más 
actividad que cualquier empresa y sin huella en el registro, 
https://www.eldiario.es/internacional/padre-bruselas-funciona-religioso-ue_1_1351603.html 
(dostęp: 17.04.2022) 

1514A. Merino, G. Rojas, J. Marti, La mudanza de un matrimonio gay que abrió “la caja 
de Pandora” del lobby católico en Bruselas, https://www.eldiario.es/internacional/matrimonio-
abrio-pandora-catolico-bruselas_1_1343835.html (dostęp: 17.04.2022) 

1515A. Merino, G. Rojas, J. Marti, El lobby religioso toma Bruselas en secreto: más 
actividad que cualquier empresa y sin huella en el registro, 
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wyniki dziennikarskiego dochodzenia, w okresie od 2013 roku do mają 2019 

roku miało miejsce 244 spotkań członków Komisji z kościołami, wspólnotami 

religijnymi lub Watykanem spośród których tylko 49 zostało opublikowanych i 

zamieszczonych w „Rejestrze służącym przejrzystości”. Ustalono, że 76% spotkań 

odbyło się z przedstawicielami Watykanu lub kościołów chrześcijańskich (katolickiego i 

protestanckiego), 12% z organizacjami żydowskimi i 5% z grupami islamskimi. Z kolei 

reprezentantami religijnymi, którzy odbyli najwięcej spotkań, byli Nuncjusz Apostolski 

przy UE Alain Paul Lebeaupin (15%), COMECE (13%), Niemiecki Kościół Ewangelicki 

(7%) i CEC (5%)1516. W przypadku COMECE w „Rejestrze służącym przejrzystości” 

wykazano w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 18 kwietnia 2022 roku1517 zaledwie 16 

spotkań1518. Dla porównania w przypadku CEC1519, jak i w przypadku „Committee of the 

Representatives of the Orthodox Churches in European Union CROCEU”1520 w tym 

samym okresie w „Rejestrze” figurują zaledwie trzy spotkania a „European Jewish 

Association” – sześć spotkań1521. Przedmiot pozostałych spotkań z przedstawicielami 

kościoła katolickiego pozostaje do dziś owiany tajemnicą choć patrząc na dążenia do 

ruchów ultrakatolickich do uwstecznienia praw człowieka na forum UE można 

domniemywać, że główne zagadnienia dotyczyły tematyki anty-LGBT, antyaborcyjnej i 

polityki pro-life. Potwierdza to nie tylko raport Mairead McGuinness ale i m.in. 

powołanie w 2016 roku na stanowisko o Specjalnego wysłannika ds. promowania 

wolności religijnej i przekonań poza Unią Europejską („Special Envoy for Promotion 

Freedom of Religion or Belief outside of the European Union”) Słowaka Jana Figela, 

byłego komisarza i członka Europejskiej Partii Ludowej będącego równocześnie 

 

https://www.eldiario.es/internacional/padre-bruselas-funciona-religioso-ue_1_1351603.html 
(dostęp: 17.04.2022) 

1516Tamże.  
1517Data ściągnięcia pliku ze strony: 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=47350036909
-69 (dostęp: 18.04.2022) 

1518Rejestr służący przejrzystości, COMECE, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=47350036909
-69 (dostęp: 18.04.2022) 

1519Rejestr służący przejrzystości, Conference of European Churches CEC, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=55481528937
-66 (dostęp: 18.04.2022) 

1520 Rejestr służący przejrzystości, Committee of the Representatives of the Orthodox 
Churches in European Union CROCEU, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=94533032563
6-88 (dostęp: 18.04.2022). 

1521Rejestr służący przejrzystości, European Jewish Association, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=70755141266
1-80 (dostęp: 18.04.2022) 
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ultrakatolikiem powiązanym z religijnymi grupami 

ekstremistycznymi (CitizenGo oraz ADF stanowiącymi część „Agendy Europe”)1522. 

Nominacja została wręczona na prośbę papieża przez prezydenta Jean-Claude Juncker w 

Watykanie, gdzie Figel przemawiał z okazji wręczenia Papieżowi Franciszkowi Nagrody 

Karola Wielkiego1523. 

Wpływy COMECE na decydentów politycznych UE ukazują również dane na 

temat budżetu jakim dysponuje te organizacja. Z danych uzyskanych przez autorów 

wspomnianego wyżej artykuły organizacja ta dysponuje środkami w wysokości ponad 

milion euro rocznie, co porównywalne jest do rocznego budżetu takich firm jak 

„Telefónica”, „Orange” czy firmy tytoniowej „Philip Morris”1524. Informacje te 

potwierdzają dane zawarte w „Rejestrze służącym przejrzystości”1525 zgodnie, z którymi 

budżet za 2020 roku wynosił 1.028.434 euro. Jako źródło finansowania wskazano 

„składki członkowskie” wykazując jedynie wpłaty w zamkniętym roku obrotowym 

(więcej niż 10 000 euro i przekraczające 10 % całkowitego budżetu) od trzech 

podmiotów: „Conferenza Episcopale Italiana” (278.102 euro), „Verband der Diözesen 

Deutschlands” (237.160 euro) oraz „Conferencia Episcopal Española” (133.947 euro)1526. 

W przypadku CEC w „Rejestrze” wykazano jedynie dotację z 2020 roku od Komisji 

Europejskiej w kwocie 129.375 euro oraz „szacunkowe roczne koszty wynikające z 

działań podlegających wpisowi do rejestru” w wysokości: 100.000-199.999 euro1527. 

Natomiast „Committee of the Representatives of the Orthodox Churches in European 

Union, CROCEU” nie podał wysokości budżetu za 2021 rok wskazując jedynie 

enigmatycznie na „składki członkowskie” jako źródła dochodu1528. W „Rejestrze” 

 
1522N. Datta, Wierzchołek góry lodowej…, s. 34. 
1523A. Merino, G. Rojas, J. Marti, El lobby religioso toma Bruselas en secreto: más 

actividad que cualquier empresa y sin huella en el registro, 
https://www.eldiario.es/internacional/padre-bruselas-funciona-religioso-ue_1_1351603.html 
(dostęp: 17.04.2022) 

1524Tamże.  
1525Rejestr służący przejrzystości, COMECE, 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=47350036909
-69 (dostęp: 18.04.2022) 

1526Rejestr służący przejrzystości, COMECE, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=47350036909
-69 (dostęp: 18.04.2022) 

1527Rejestr służący przejrzystości, Conference of European Churches CEC, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=55481528937
-66 (dostęp: 18.04.2022) 

1528Rejestr służący przejrzystości, Committee of the Representatives of the Orthodox 
Churches in European Union CROCEU, 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=94533032563
6-88 (dostęp: 18.04.2022) 
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wskazano jedynie, iż na CROCEU składa się z sześć lokalnych 

Kościołów prawosławnych (Patriarchatu Ekumenicznego, Patriarchatu Moskiewskiego, 

Patriarchatu Rumuńskiego, Patriarchatu Bułgarii, Kościoła Cypryjskiego i Kościoła 

Grecji), które to Kościoły utworzyły swoje biura w Brukseli i Strasburgu, a ich personel 

jest taki sam jak personel CROCEU (moderator, sekretarz itp.) i pracują jako personel 

oddelegowany w Komitecie. Z tego względu są opłacani przez swoje Kościoły, a nie ze 

źródeł finansowych Komitetu, a ich praca jest wykonywana na zasadzie wolontariatu1529. 

Ponownie, dla porównania, w przypadku „European Jewish Association” w zamkniętym 

roku obrotowym 2021 budżet wynosił 350.000 euro a źródło finansowania stanowiły 

darowizny1530. Zagadnienie finansowania organizacji ultrachrześcijańskich w Europie 

szczegółowo omawia autorka publikacji „Wierzchołek góry lodowej. Fundatorzy 

ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018”1531, zauważając, iż środki finansowe 

pochodzą z trzech głównych obszarów geograficznych: Stanów Zjednoczonych, 

Federacji Rosyjskiej oraz UE o łącznej wysokości 707,2 mln dolarów w latach 2009-

20181532. W przypadku COMECE w omawianej publikacji wykazano, iż we wskazanym 

okresie otrzymała kwotę 12.377.133,06 dolarów amerykańskich1533. Konkretne 

informacje na temat podmiotów wspierających COMECE nie są możliwe do uzyskania, 

gdyż luki informacyjne wynikają z braku wymogu przejrzystości finansowej na poziomie 

państw członkowskich i UE, zbliżonych do istniejących przepisów amerykańskich lub 

rosyjskich1534. Wiadomo jedynie, że COMECE wydało 12,3 mln USD w latach 2009–

2018 na lobbing w UE1535. Ponadto COMECE współpracuje z kilkoma organizacjami 

antygenderowymi w ramach swoich działań jako rzecznik. Dla przykładu, COMECE 

gości w swoich biurach w Brukseli „Europejską Federację Stowarzyszeń Rodzin 

Katolickich, (FAFCE)”1536. 

Mając na uwadze powyższe informacje i analizując dotychczasowe osiągniecia 

ultrakatolickich organizacji w Europie, do których zalicza się również COMECE trudno 
 

1529Tamże.  
1530Rejestr służący przejrzystości, European Jewish Association, 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=70755141266
1-80 (dostęp: 18.04.2022) 

1531N. Datta, Wierzchołek góry lodowej…, s. 1-109 
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2022-
04/EPF_EN_TOTI_30AUG%20DEF_v2%20kopia.pdf (dostęp: 17.04.2022) 

1532Tamże, s. 11. 
1533Tamże, s. 12. 
1534Tamże, s. 39. 
1535Tamże, s. 97. 
1536Tamże, s. 66-67. 
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nie zgodzić się z konkluzją Neil Datta1537, zdaniem której działalność 

ww. organizacji godzi w podstawowe prawa człowieka zawarte w aktach prawnych UE. 

W zakres tych działań wchodzi m.in. zdelegalizowanie antykoncepcji i aborcji oraz 

uznanie związków osób tej samej płci za niezgodne z prawem. Wszystko to jednak 

odbywa się przy założeniu „miłości do bliźniego” oraz „powszechności i niezmienności 

boskiego prawa naturalnego w przeciwieństwie do zmiennych i omylnych praw 

człowieka”1538.   

4. Podsumowanie 

Z podjętej w tym rozdziale eksploracji badawczej wynika, że przedmiot 

zainteresowania Konferencji Episkopatów Biskupów Unii jest szeroki. W spektrum 

zainteresowania znajdują się zarówno sprawy bioetyczne, ekologia i zrównoważony 

rozwój, edukacja i kultura, międzynarodowa wolność religijna, sprawy zewnętrzne UE, 

migracja i azyl oraz prawa podstawowe obywateli UE. Historycznie rzecz ujmując 

COMECE w pierwszej kolejności skupiła się na sprawach z zakresu bioetyki w 

badaniach naukowych. W przypadku tego bloku zagadnień, COMECE mając na uwadze 

Magisterium Kościoła, opowiada się przeciwko klonowaniu, eutanazji, badaniach na 

ludzkich zarodkach in vitro uzasadniając to tym, że wszelkie inicjatywy podejmowane w 

tym kierunku naruszają godność człowieka sprowadzając go do przedmiotu a nie 

podmiotu praw. W tym kontekście przedstawiciele Konferencji Biskupów postulują 

również zachowanie ostrożności w obszarze badań prenatalnych, zwracając uwagę na 

takie zagrożenie jak eugenika i selekcja zarodków, czy ryzyko nadużyć przy 

eksperymentach medycznych z udziałem ludzi, zwłaszcza w przypadku osób, które 

decydują się wziąć w nich na udział ze względu na proponowane wynagrodzenie. 

Ponadto, jak zauważają Biskupi, osoby poddawane eksperymentom muszą być 

szczegółowo powiadomione o przebiegu badania, korzyściach z niego płynących i 

możliwym ryzyku, ale przede wszystkim muszą posiadać zdolność do dobrowolnego i 

świadomego wyrażenia zgody na poddanie się eksperymentom medycznym.  

W swych pracach COMECE zajęła się także zagadnieniem „trwałego stanu 

wegetatywnego”. W tym zakresie biskupi stwierdzili, że zgodnie z Magisterium 

Kościoła, w przypadku poważnej choroby istnieje nie tylko prawo, ale i obowiązek 

zastosowania środków koniecznych do podtrzymania zdrowia i życia. Nadal bowiem 

 
1537N. Datta, “Ristabilire l’Ordine Naturale”…, s. 36; N. Datta, Wierzchołek góry 

lodowej…, s. 70. 
1538E. Rivera, Unraveling the Anti-Choice Supergroup Agenda Europe in Spain...,  s. 27. 
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mamy do czynienia z osobą ludzką, która w oczekiwaniu na przebudzenie 

lub na swój naturalny kres, ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej oraz do 

leczenia zapobiegającego komplikacjom, które pociąga za sobą stan obłożny. Ma też 

prawo do odpowiedniej rehabilitacji oraz do uważnej obserwacji klinicznych oznak 

ewentualnego przebudzenia.  

Podtrzymując dotychczasową narrację COMECE wypowiadając się na temat 

donacji narządów stwierdziła, że o ile dobrowolne oddanie organu drugiej osobie na 

zasadzie logiki daru jest chwalebne i stanowi szansę dla ludzi, którzy utracili nadzieję 

na normalne życie i funkcjonowanie w społeczeństwie, to handel narządami i tkankami 

jest nieetyczny i sprzeczny z moralnością bowiem człowieka nie wolno nigdy traktować 

jako środka do celu, ale jako cel sam w sobie co wynika z posiadanej przez każdego 

godności, na straży której stoi moralność chrześcijańska. Przedstawiciele Komisji 

podkreślają, że pomiędzy człowiekiem a rzeczą istnieje ta różnica, że rzeczy mają swoją 

cenę, osoba ludzka zaś jest poza wszelką ceną.  

Z powyższych względów COMECE krytycznie wypowiedziała się również na 

temat programów naukowych finansowanych ze środków UE w latach 2007-2013 oraz 

2014-2020 zarzucając im rugowanie wszelkich aspektów etycznych w badaniach nad 

ludzkimi embrionami i komórkami macierzystymi. Poszukiwanie przez naukowców 

alternatywnych metod pozyskiwania narządów poprzez biologię syntetyczną, inżynierię 

tkankową, wykorzystanie komórek macierzystych, terapię biohybrydową, tworzenie 

sztucznych narządów i ksenotransplantację wywołało wśród członków COMECE pytania 

natury etycznej i religijnej o prawo człowieka do ingerencji w dzieło Boga. W związku z 

rozwojem nowoczesnych technologii jak nanotechnologie, biotechnologie, technologie 

informacyjne i nauki kognitywne COMECE zwróciła uwagę na to, jak nieostra granica 

przebiega pomiędzy „leczeniem” a „ulepszaniem” człowieka.  

Pozostając w obszarze zagadnień terminologicznych, COMECE pochyliło się 

również nad pojęciem „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” promowanym na forum Unii 

Europejskiej jako „nowe prawa człowieka”. W ocenie Biskupów omawianej organizacji, 

„prawa reprodukcyjne i seksualne” godzą w dobro rodziny i jej członków oraz niszczą 

więzi rodzinne, więzi międzypokoleniowe oraz solidarność rodzinną. Stanowią także 

punkt wyjścia dla propagowania „prawa do aborcji”. Zdaniem COMECE, realizacja 

„praw seksualnych i reprodukcyjnych” prowadzi do zagłuszania sumienia moralnego. 

Wyłącznym kryterium postępowania staje się bowiem pragnienie jednostki, 

uwarunkowane subiektywnym odczuciem. Szukanie przyjemności dominuje ponad 

życiem dziecka poczętego, ponad miłością małżeńską i rodzicielską. Macierzyństwo i 
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ojcostwo stają się jedynie środkiem do realizowania własnej wolności 

wyboru. I aby ten indywidualny wybór nie był zakłócony istnieje całkowita swoboda i 

możliwość z korzystania z takich technik reprodukcyjnych, którym sprzeciwia się 

Kościół, czyli antykoncepcji, aborcji czy sterylizacji1539.  

W kontekście seksualności człowieka COMECE jednoznacznie negatywnie 

wypowiedziało się na temat surogacji stwierdzając, iż zastępcze macierzyństwo jest 

poważnym naruszeniem godności człowieka i jego podstawowych praw. Z tego 

względu wszystkie formy macierzyństwa zastępczego są atakiem na ludzką godność 

osób w nim uczestniczących. Co więcej Biskupi zauważyli, iż praktyka ta wiąże się z 

ryzykiem handlu ludźmi w celach reprodukcyjnych. Zdaniem COMECE nauka Kościoła 

potępia takie działania i prawodawstwa, gdyż godzą one w indywidualną godność 

człowieka. 

W obszarze zainteresowań COMECE znalazła się także problematyka zdrowia 

psychicznego. Biskupi w swych wypowiedziach zwrócili uwagę, że zaburzenia 

psychiczne stały się bolączką współczesnego świata i z tego względu wymagają 

szczególnej uwagi Kościoła. Osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego 

wymagają bowiem wsparcia ze strony bliskich jak i wspólnoty wiernych; nie powinny 

być stygmatyzowane i wkluczane ze społeczeństwa a raczej zachęcane do podjęcia 

terapii zarówno farmakologicznej jak i poprzez rozmowę.  

Drugim obszarem tematycznym, którym zajmuje się COMECE jest ekologia. 

Kwestia ochrony środowiska pojawiła się na forum COMECE jeszcze przed encykliką 

„Laudato Si”. W 2001 roku Biskupi przy okazji prac nad wspólną polityką rolną 

zwracała uwagę np. na konieczność dopłat bezpośrednich dla rolników i zrównoważony 

rozwój. W trosce o środowisko COMECE wyrażało również opinię na temat zmian 

klimatycznych np. raport powołanej w 2007 roku grupy roboczej ds. polityki UE w 

zakresie zmian klimatycznych i chrześcijańskiego stylu życia; seminarium dialogu z 

2009 roku czy oświadczenie „Our common responsibility for tomorrow’s world 

Statement of the President of COMECE to the United Nations Conference on Sustainable 

Development (UNCSD) Rio +20”. W swych inicjatywach Komisja zawracała uwagę na 

istotną rolę UE w ochronie środowiska i zachowaniu zasobów naturalnych stwierdzając, 

że degradacja środowiska, zanieczyszczenie mórz, skażona żywność, marnotrawstwo 

źródeł energii i zmiana klimatu (np. susze, powodzie) to kwestie, które dotyczą praw 

człowieka w kontekście przyszłych pokoleń. Publikacja w 2015 roku encykliki „Laudato 

 
1539B. Bassa, Prawa reprodukcyjne i seksualne jako „nowe prawa” człowieka, Studia nad 

Rodziną 16(2012) nr 1-2, s. 374-376.  
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Si’” stało się nowym bodźcem do podjęcia na nowo wątku 

ekologicznego w dialogu z instytucjami Unii Europejskiej czego wyrazem były m.in. 

organizowane od 2018 roku konferencje pod nazwą „Laudato Si’ Reflection Day”. W 

ramach corocznych spotkań prelegenci zwracali uwagę na ścisłe powiązanie ekologii z 

ekonomią i wynikające z tej ostatniej pogłębiające się niesprawiedliwości społeczne i 

środowiskowe powodowane przez system gospodarczy i finansowy. Oprócz tego 

COMECE wypowiadało się na aktualne tematy związane ze środowiskiem jak np. 

oświadczenie z 2018 roku w związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach, 

konieczność ochrony zasobów Amazonii (2019 rok) czy Arktyki (2020 rok).  

Trzecim blokiem tematycznym, w ramach którego Biskupi omawianej organizacji 

podejmują różnego rodzaju inicjatywy jest edukacja i kultura. COMECE, aby w pełni 

realizować swoją misję w tym zakresie realizuje się głównie poprzez organizację 

„Seminariów Dialogu” w takich obszarach jak: edukacja w środowisku 

międzykulturowym (destygamtyzacja migracji i migrantów) czy ochrona dziedzictwa 

kulturowego (zabytki i dzieła sztuki). Mając na uwadze aktualną sytuację na świecie 

obszarem zagadnień jakie podejmowało w ostatnich latach COMECE były groźby 

zamachów terrorystycznych na miejsca święte dla wyznawców chrześcijaństwa. Z tego 

względu zgłaszano instytucjom UE konieczność opracowania kompleksowego systemu 

ochrony poprzez nawiązanie współpracy naukowców i ekspertów w zakresie 

bezpieczeństwa.  

Prawo do wolności religijnej w ujęciu indywidualnym jak i wspólnotowym 

pozostawało w obszarze zainteresowania COMECE praktycznie do początku 

ukonstytuowania się tej organizacji. W tym zakresie Biskupi podejmowali działania 

zarówno w postaci oświadczeń jak w przypadku obecności symboli religijnych w 

przestrzeni publicznej (2011 rok), wytycznych UE w sprawie promowania wolności 

religijnej (2013 rok) czy w postaci Seminariów Dialogu np. z 2012 roku w sprawie 

monitorowania przez instytucje UE naruszeń wolności wyznania i dyskryminacji 

chrześcijan, jak i Forum Praw Podstawowych (2016 rok i 2018 rok) na temat realizacji 

postanowień z art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii jak i uznania kluczowego wkładu 

Kościołów i wspólnot religijnych w obszarze ochrony praw podstawowych, w 

szczególności takich jak sprzeciw sumienia i wolność wypowiedzi. W latach 2018-2018 

COMECE aktywnie uczestniczyło w pracach nad uznaniem przez Parlament Europejski 

„analfabetyzmu religijnego” za czynnik stygmatyzujący i powodujący uprzedzenia oraz 

zakresem mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds. Wolności Religii poza Unią 

Europejską.  
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Kolejny blok tematyczny stanowi dialog ekumeniczny i 

międzyreligijny. W celu przeciwdziałania prześladowaniom na tle religijnym widoczne 

są na forum Unii Europejskiej inicjatywy COMECE w postaci konferencji, seminariów i 

innych form wymiany poglądów. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują 

przedsięwzięcia Biskupów podejmowane w związku z takimi wydarzeniami jak Arabska 

Wiosna, w tym spotkanie reprezentantów różnych wyznań z przedstawicielami UE oraz 

konferencja tematyczna z udziałem reprezentantów instytucji unijnych, mające na celu 

potępienie eskalacji przemocy wobec inicjatorów powstania, promowanie wolności 

religijnej i okazanie solidarności z protestującymi. W kontekście prześladowania 

chrześcijan przedstawiciele COMECE w latach 2007-2022 wypowiadali się zarówno na 

temat inicjatyw prawnych Unii Europejskiej, jak i na temat eskalacji przemocy na tle 

religijnym w państwach spoza obszaru UE jak: Irak, Demokratyczna Republika Kongo, 

Nikaragua, Burkina Faso czy Nigeria. Natomiast w zakresie regulacji prawnych 

COMECE poparło m.in. inicjatywę powołania Wysokiego Przedstawiciela Unii do 

Spraw Zagranicznych proponując jednocześnie, aby nawiązał on dialog z 

przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych, czy takie rezolucje Parlamentu 

Europejskiego jak potępiającą ataki na wspólnoty chrześcijańskie w Egipcie i Malezji 

(2010 rok) czy uznającą działania ISIS za zbrodnie ludobójstwa (2016 rok). Jednocześnie 

biskupi nie wahali się także krytykować niektórych wydarzeń na forum Unii Europejskiej 

jak np. niepowodzenie w zakresie przyjęcia wspólnej deklaracji potępiającej 

prześladowania religijne wobec chrześcijan w 2011 roku. Pozostając w obszarze spraw z 

zakresu migracji COMECE wielokrotnie potępiało akty terroru, których skutkiem były 

masowe ucieczki ludności cywilnej z zagrożonych działaniami zbrojnymi obszarów (np. 

wydarzenia w Ceucie i Melilli z 2005 roku, w Iraku z 2008 roku, w Afganistanie w 2021 

roku czy na granicy polsko – białoruskiej na jesieni 2021 roku, wojna w Ukrainie w 2022 

roku), wskazując jednocześnie na nieudolność polityki migracyjnej Unii.  

W związku z powyższym wśród interesujących Biskupów zagadnień pozostają 

m.in. sprawy migracji i azylu. COMECE wysuwa postulaty i propozycje dotyczące 

konieczności poszanowania praw migrantów oraz uchodźców (np. prawo do łączenia 

rodzin) a także podejmuje dążenia w ramach współpracy międzyreligijnej i 

międzykulturowej, aby omawianej grupie zapewnić na poziomie UE pomoc socjalną i 

edukacyjną w celu lepszej ich integracji z obywatelami państw członkowskich UE. 

Jednocześnie COMECE zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nielegalnego 

przekraczania granic i braku skutecznej polityki azylowej. W tym kontekście Biskupi 

krytycznie wypowiadali się na temat nowych inicjatyw prawnych Unii mających na celu 



 361

uregulowanie polityki migracyjnej i azylowej (np. dyrektywa powrotowa, 

reforma systemu dublińskiego) przeciwstawiając się stosowaniu np. nadmiernej 

biurokratyzacji, stosowania detencji wobec dzieci, nadużyciom w stosowaniu aresztu 

administracyjnego wobec osób oczekujących na decyzję państwa przyjmującego, 

skomplikowanym procedurom azylowym czy ściganiu przez odpowiednie służby 

migracyjne Kościołów i organizacji przykościelnych pomagającym uchodźcom. Ponadto 

Biskupi negatywnie odnieśli się do „Planu Działań w sprawie integracji obywateli 

państw trzecich” (2017 rok) czy „Paktu o migracji i azylu” (2020 rok) uznając 

postanowienia wspomnianych dokumentów za niewystarczające i jednocześnie 

wskazując na konieczność zapewnienia migrantom pełni praw socjalnych, 

pracowniczych i traktowania ich na równi z obywatelami państw przyjmujących.  

Omawiana organizacja wypowiada się także na temat praw podstawowych 

obywateli UE. W ramach przeciwdziałaniu dyskryminacji COMECE od 2009 roku 

aktywnie angażuje się w integrację mniejszości etnicznych takich jak Romowie, którzy 

członkowie stają się ofiarami przemocy i wykluczenia społecznego. Niestety mimo 

współpracy z instytucjami unijnymi, krajowych strategii na rzecz integracji Romów jak i 

przeznaczenia na ten cel znacznych funduszy unijnych i nieznacznej poprawy w sytuacji 

socjalno – bytowej to nadal widoczne są tendencje antyromskie wobec tej mniejszości 

etnicznej. Równie ważkim zagadnieniem było przyjęcie przez UE nowego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kierunku jego wpływu na działalność 

Kościoła katolickiego. W swych wypowiedziach przedstawiciele COMECE zwracali 

uwagę na prawo wspólnoty religijnej do zachowania własnych tradycji prawnych, a więc 

respektowania prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego czego wyrazem jest np. 

niepełne zastosowanie tzw. „prawa do zapomnienia”.  

Ostatnie lata to podjęcie przez Komisję działań w kierunku wzmocnienia 

prawodawstwa i polityki UE w celu lepszej ochrony dzieci migrujących oraz w 

kontekście korzystania przez nie z Internetu. Przedstawiciele COMECE wyrażali 

również obawy ze względu na rosnący populizm oraz znaczny wzrost ruchów i tendencji 

o charakterze nacjonalistycznym w krajach całej UE. Działania te powiązane były z 

koniecznością, zdaniem COMECE, zwalczania mowy nienawiści w mediach 

społecznościowych, a także umieszczeniem przestępstw z nienawiści (hate crimes) i 

mowy nienawiści (hate speech) na liście „przestępstw UE”. W tym ostatnim przypadku 

Komisja zwracała także uwagę na możliwość popadnięcia ze skrajności w skrajności 

poprzez penalizację np. inicjatyw podejmowanych przez Kościół katolicki w ramach 

sprawowania posługi nauczania i głoszenia Słowa Bożego.  
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W swych rozważaniach Komisja Biskupów podjęła również 

wątek sztucznej inteligencji (AI) postulując potrzebę zdefiniowania ram etycznych i 

prawnych dla projektowania, produkcji, wykorzystania i zarządzania sztuczną 

inteligencją. W tę tematykę wpisują się również najnowsze zalecenia COMECE w 

sprawie wykorzystania AI w przemyśle zbrojeniowym. W tym zakresie Komisja zajmuje 

jasne stanowisko apelując do UE jak i do państw członkowskich, aby w politykach 

związanych z badaniami, rozwojem, proliferacją, eksportem i wykorzystaniem 

bezzałogowych systemów zbrojnych ściśle przestrzegano zasad międzynarodowych praw 

człowieka i prawa humanitarnego.  

COMECE realizuje swoje zadania statutowe poprzez współpracą z różnymi 

podmiotami poczynając od historycznie najstarszej „Inicjatywy Dusza dla Europy” 

poprzez współpracę z partiami politycznymi w szczególności z Europejską Partią 

Ludową po współpracę z Konferencją Kościołów Europejskich oraz Radą Konferencji 

Episkopatów Europy czy wyznawcami Islamu. W 2020 roku, aby skutecznie realizować 

swoją misję COMECE nawiązała dialog w ramach art. 17 Traktatu z Trybunałem 

Sprawiedliwości UE doceniając istotny wpływ orzecznictwa unijnego na prawodawstwo 

państw członkowskich. Ponadto pozostając w tematyce praw osób młodych COMECE 

wspiera inicjatywy organizacji młodzieżowych w dialogu z instytucjami UE np. 

rekomendacje COMECE na temat uproszczenia procedury aplikacyjnej w ramach 

programu Erasmus (2019 rok) czy „Integracyjnego programu młodzieżowego i 

edukacyjnego” (2020 rok), a także seria seminariów w ramach inicjatywy „Catholic 

Youth Convention on the Future of Europe”, której zwieńczeniem były rekomendacje dla 

UE zawierające postulaty przedstawicieli młodzieży w takich obszarach tematycznych 

jak: sprawiedliwe ożywienie społeczne, transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz 

demokracja i wartości europejskie. Troska o prawa i wolności dotyczy także nieletnich 

pozbawionych wolności. W tym zakresie COMECE nawiązała współpracę z „Don Bosko 

International” w celu promowania innych form penalizacji młodych przestępców niż 

więzienia dla dorosłych. Obie organizacje dążą do zapewnienia nieletnim sprawcom 

czynów karalnych odpowiedniej opieki prawnej i zapewnienia im edukacji, aby 

zminimalizować ryzyko ponownego popełnienia przez nich przestępstw po wyjściu z 

więzienia. Jednocześnie Biskupi zwracają uwagę na nieludzkie, niehumanitarne 

traktowanie nieletnich przestępców w państwach z rejonu Afryki czy Azji. 

Oceniając dotychczasowe działania COMECE nasuwa się wniosek, że omawiana 

organizacja dba, aby wszelkie inicjatywy prawne UE miały na uwadze ochronę praw 

człowieka, w tym przyrodzonej godności osoby ludzkiej. Z tego też względu należy 
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pozytywnie odpowiedzieć na pytanie badawcze postawione do tej części 

dysertacji, gdyż głos COMECE to nie tylko krytyka działań instytucji europejskich, ale 

też i propozycje rozwiązań danych problemów. Przykładowo COMECE wypowiadało się 

na temat kolejnych propozycji rozszerzenia Unii o nowe państwa jak Hiszpania i 

Portugalia, kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcja. W pierwszych dwóch 

przypadkach Biskupi pozytywnie odnosili się do integracji zwracając uwagę nie tylko na 

wątek gospodarczy, ale i kulturowy. W przypadku Turcji COMECE zgłosiła swoje 

zastrzeżenia argumentując, że w państwie tym nie są przestrzegane prawa podstawowe, 

jak m.in. równy status kobiet, wolność słowa i zrzeszania się czy wolność wyznania.  

W obszarze zainteresowań COMECE pozostają również sprawy z zakresu praw i 

wolności obywateli. W tym zakresie Biskupi zgłaszali swoje uwagi do „Karty Praw 

Podstawowych” postulując uwzględnienie wartości chrześcijańskich w takich obszarach 

jak prawo do życia, poszanowanie praw rodziców zwłaszcza w kwestii stylu życia a 

także prawa do edukacji (w tym religijnej). Ponadto uwzględnienia w prawie do wolności 

myśli, sumienia i religii wymiaru wspólnotowego, a w prawie do opieki zdrowotnej i 

prawie do ochrony osób starszych faktu starzenia się społeczeństwa Unii. W przypadku 

prawa do ochrony przed dyskryminacją COMECE postulowało uwzględnienie praw osób 

niepełnosprawnych. Biskupi opowiedzieli się także za prawem do odpoczynku, w 

szczególności za uwzględnieniem niedzieli jako dnia wolnego i przeznaczonego na 

relacje rodzinne. W ramach prawa do ochrony socjalnej zwrócono uwagę na konieczność 

objęcia nim osób, które nie są zdolne pracować a także kobiet w ciąży. Wśród innych 

praw Biskupi wskazali na konieczność ochrony praw dzieci na rynku pracy. Kolejnym 

aktem prawnym, który wzbudził zainteresowanie COMECE był projekt „Traktatu 

Konstytucyjnego”. Działania podejmowane przez Biskupów w tym zakresie odniosły 

sukces w postaci uwzględnienia m.in. w preambule odniesienia do dziedzictwa 

religijnego Unii oraz w treści omawianego aktu do tożsamości i szczególnego wkładu 

Kościołów i innych wspólnot religijnych oraz konieczności nawiązania z nimi przez UE 

dialogu w formie zinstytucjonalizowanej. W ramach swojej działalności COMECE 

wzywa UE do zintensyfikowania prac na rzecz ochrony i promowania wolności religii w 

krajach trzecich oraz do pełnego wdrożenia przyjętych wytycznych dotyczących 

wolności religii w celu ochrony mniejszości religijnych, walki z bluźnierstwem i 

prawami antykonwersyjnymi oraz w celu zwalczania nienawiści, nietolerancji i 

dyskryminacji ze względu na religię. W związku z tym z eksploracji badawczych 

podjętych w tej części dysertacji wyłania się obraz organizacji, która od lat jest aktywnie 

zaangażowana w opracowywanie wytycznych UE dotyczących wolności wyznania. W 
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przypadku zaś dialogu z instytucjami UE COMECE pracowała przez 

ostatnie lata nad stworzeniem solidnego mechanizmu, który mógłby przyczynić się do 

poprawy przestrzegania prawa do wolności religii lub przekonań poza Unią Europejską.  

Działalność omawianej organizacji budzi również pewne zastrzeżenia a wszelkie 

niejasności w funkcjonowaniu są wykorzystywane przez adwersarzy do podważenia 

misji COMECE i zdyskredytowania jej przedstawicieli na forum UE. Z danych 

przedstawionych w trzeciej części omawianego rozdziału wynika bowiem, że COMECE 

należy do oficjalnych reprezentacji Kościołów, ruchów religijnych i religijnych partii 

politycznych będących głównymi graczami konfesyjnymi w UE zaangażowanymi w 

szeroko rozumianą działalność antygenderową. COMECE i powiązani z nią watykańscy 

urzędnicy zajmują kluczowe stanowiska w antygenderowych organizacjach 

społeczeństwa obywatelskiego i związanych z nimi sieciach, często zasiadając w ich 

organach zarządzających1540. W tym zakresie ściśle współpracują ze sobą przedstawiciele 

głównych wyznań chrześcijańskich w Europie: katolickiego, protestanckiego i 

prawosławnego odkładając na bok doktrynalne animozje na rzecz ograniczania praw 

człowieka w zakresie aborcji, antykoncepcji, rozwodów, lesbijek, gejów, osób 

biseksualnych, transpłciowych, osób queer, poszukujących swojej orientacji i osób 

interseksualnych (LGBTQI) oraz płci jako takiej. Jak zauważają oponenci omawianej 

organizacji, tym samym finansowana z różnych, niejasnych źródeł COMECE dołączyła 

do grona podobnie myślących religijnych ekstremistów dążących do pozbawienia 

obywateli państw członkowskich UE prawa do samostanowienia seksualnego i 

reprodukcyjnego. 

Oprócz argumentów wymienionych w powyższym akapicie, na negatywny odbiór 

COMECE przez organizacje humanistyczne może wpływać również fakt, iż podmioty te 

biorą udział w dialogu z instytucjami europejskimi, ale nie w celu wniesienia nowej 

jakości do polityk unijnych ale z obawy przed uprzywilejowanym statusem Kościołów i 

związków wyznaniowych. Entuzjazm organizacji wyznaniowych, a zwłaszcza 

COMECE, do udziału w dialogu z instytucjami europejskimi kontrastuje bowiem z 

niechęcią, aktorów skupionych wokół EFH, która powstała nie tyle z chęci rozwijania 

własnej zdolności do wywierania wpływu na polityki UE, ile z misją walki z wpływami 

Kościołów. W ten sposób antagonizmy spotykane na poziomie narodowym, zwłaszcza w 

krajach katolickich, przecinanych prądami antyklerykalnymi i naznaczonych historią 

 
1540N. Datta, Wierzchołek góry lodowej…, s. 70. 
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konfrontacji sił politycznych bliskich lub odległych od Kościoła, znalazły 

swoje powielenie na poziomie europejskim. 

Na zakończenie warto również wspomnieć, iż organizacje religijne, takie jak 

COMECE, często posiadają specjalistyczną prasę, analizującą bieżące problemy 

europejskie i przedstawiającą własne stanowiska. Komunikaty prasowe COMECE 

zawierają konkretne stanowiska i zalecenia dotyczące orientacji polityk europejskich w 

takich kwestiach jak np. prawo do życia, czyli w sprawach z natury bliskich Kościołom. 

Oczywistym więc jest, iż tematy te są siłą rzeczy poruszane w trakcie spotkań, debat czy 

seminariów dialogu z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych. Pomijając nawet fakt, 

że EFH nie dysponuje takimi samymi środkami, jak pomioty konfesyjne, to przede 

wszystkim nie wykazuje takiego samego zaangażowania w dialog ustanowiony przez art. 

17 TFUE. Co istotne wiele z podmiotów należących bowiem do EFH sprzeciwiało się 

nawiązaniu takiego dialogu i ta negatywna postawa jest widoczna obecnie, gdzie mimo 

braku rozsądnych argumentów we wszystkich inicjatywach instytucji UE dopatrują się 

preferencyjnego traktowania Kościołów i związków wyznaniowych. Wydaje się, że 

organizacje humanistyczne tkwią jednak w tej patowej sytuacji jedynie po to, aby 

stanowić przeciwwagę dla wpływów Kościołów. Te różnice w postawach między 

Kościołami i związkami wyznaniowymi a podmiotami niekonfesyjnymi w pewnym 

zakresie wyjaśniają brak równowagi w organizacji dialogu z art. 17 TFUE. 
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Zakończenie 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że Konferencja Biskupów Unii Europejskiej 

stanowi urzeczywistnienie idei Stolicy Apostolskiej powołania podmiotu, którego 

działalność obejmowałaby relacje między Kościołem a Europą, szerzej: między 

chrześcijaństwem a sferą publiczną oraz polityczną Unii Europejskiej. Omawiana 

instytucja tworzy strukturę kościelną, która monitoruje i ocenia zachodzące w państwach 

członkowskich Unii zmiany społeczne, prawne oraz polityczne. Poprzez swoją 

działalność stara się mieć realny wpływ na to, aby owe zjawiska odbywały się w duchu 

katolickiej nauki społecznej. Posiadając uregulowany status wewnętrzny oraz stosując 

różne formy aktywności jest jedną z wiodących instytucji prowadzących dialog z 

podmiotami unijnymi na zasadzie lobbingowej. Wykorzystuje przy tym nie tylko 

oficjalne spotkania czy konferencje, ale także osobiste kontakty z politykami i 

urzędnikami proponując konkretne rozwiązania w zakresie m. in. kształtu prawodawstwa 

europejskiego, w tym praw człowieka. Ponadto zachęca do refleksji opartej na 

społecznych nauczaniu Kościoła w kontekście wyzwań stojących przed jednoczącą się 

Europą. Tym samym za udowodnioną należy uznać określoną we „Wstępie” główną 

hipotezę badawczą, iż COMECE podejmuje działania, aby określony światopogląd 

religijny przeniknął do sfery politycznej UE. W dysertacji potwierdzono również 

hipotezę pomocniczą, że omawiana organizacja stara się kontynuować społeczną misję 

Kościoła na forum Unii Europejskiej dbając, aby materializm i opacznie rozumiana 

„poprawność polityczna” nie wyrugowały z prawodawstwa UE chrześcijańskich wartości 

duchowych. 

W wyniku procesu badawczego udało się również znaleźć odpowiedzi na 

postawione pytania badawcze.  

W odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze „Jakie wydarzenia sprawiły, że 

została powołana oparta na fundamencie religijnym COMECE?” wykazano, że Komisja 

Konferencji Biskupów Unii Europejskiej została powołana jako odpowiedź na proces 

integracji europejskiej. Kolejni Namiestnicy Stolicy Piotrowej po zakończonej II wojnie 

światowej pozytywnie odnosili się do idei najpierw Planu Marshalla, a następnie 

opowiedzieli się za zapoczątkowaniem procesu jednoczenia zniszczonej Europy traktując 

to jako przeciwwagę na zagrożenie ze strony Moskwy i szerzonej przez nią ideologii 

komunistycznej. Potwierdzają to zarówno kolejne przemówienia papieskie jak np. 

wypowiedź Piusa XII w przypadku powołania w 1951 roku Europejskiej Wspólnoty 
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Węgla i Stali czy podpisanie 27 maja 1952 roku układu o Europejskiej 

Wspólnocie Obronnej, z którą na marginesie warto dodać Stolica Apostolska wiązała 

duże nadzieje. Równie entuzjastycznie przyjęto podpisanie 25 marca 1957 roku tzw. 

traktatów rzymskich, obejmujących dwie umowy: traktat ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Gospodarczą i traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej. Jednocześnie dla przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego było jasne, 

że poparcie idei integracyjnych jest możliwe tylko pod warunkiem poszanowania 

wartości chrześcijańskich oraz uznania chrześcijańskich korzeni cywilizacji europejskiej. 

Aby o to zadbać już w 1950 roku Stolica Apostolska powołała Katolicki Sekretariat dla 

Spraw Europejskich z siedzibą w Strasburgu a sześć lat późnej powołała Katolickie 

Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich, które miało stanowić centrum informacji i 

refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia Europy i w tej dziedzinie 

współpracować z organizacjami kościelnymi innych wyznań. Przełomowym stało się 

Vaticanum II, po zakończeniu, którego Stolica Apostolska zdecydowała się aktywniej 

uczestniczyć w stosunkach międzynarodowych. Znalazło to odzwierciedlenie w 

posoborowych założeniach dotyczących relacji kościoła ze wspólnotą polityczną, w 

postaci zasady poszanowania wolności sumienia i religii, jako prawa należnego każdemu 

człowiekowi z racji przyrodzonej godności osoby. W 1970 roku Watykan nawiązał 

formalne stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską, a od 1971 roku przy 

Komisji „lustitia et Pax” powstał Komitet na rzecz Pokoju zwany również „papieskim 

ONZ”, który przygotował szereg dokumentów poświęconych wyścigowi zbrojeń i 

rozbrojeniu. Pontyfikat Jana Pawła II tylko umocnił stanowisko Kościoła Katolickiego, 

w myśl którego koncepcja integracji Europy, aby była skuteczna musi zostać oparta na 

wartościach moralno – duchowych. Troskę o realizację tego zadania powierzono m.in. 

utworzonej w 1980 roku COMECE, której zlecono zadanie aktywnego włączenia się w 

proces przemian instytucjonalno – prawnych Unii Europejskiej.  

Mając na uwadze powyższe rozważania, przechodzimy do odpowiedzi na drugie 

pytanie badawcze: „Jaką misję powierzono COMECE do spełnienia?” Należy zauważyć, 

że COMECE poprzez utworzenie wyspecjalizowanych komitetów i grup roboczych, 

organizacje spotkań formalnych jak np. konferencje czy seminaria dialogu jak i 

nieformalnych, wydawanie oświadczeń i stanowisk stara się, aby wartości leżące u 

podstaw religii rzymskokatolickiej znalazły odzwierciedlenie w prawodawstwie Unii. W 

praktyce przejawia się to w dążeniu Kościoła Katolickiego, reprezentowanego na forum 

Unii Europejskiej nie tylko przez COMECE, ale i przez osobę Nuncjusza (z którym, 

zgodnie ze statutem z 2011 roku Komisja jest zobowiązana do współpracy, i który 
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zawsze jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia i Stałego 

Komitetu Komisji) o uwzględnianie wartości etycznych istotnych dla Kościoła 

Katolickiego w inicjatywach UE.  

Poszukując odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze: „Jakie okoliczności 

sprawiły, że aż do lat 90. XX wieku w dyskursie na forum UE pomijano wątek 

religijny?” zauważono, iż do 1997 roku na forum Unii nie poruszano wątku religijnego 

priorytet dając integracji gospodarczej. Nie bez znaczenia było, iż wśród państw 

członkowskich obserwowano znaczny pluralizm w relacjach państwo – Kościół. 

Ustalone w konstytucjach i przez ustawodawstwo wewnętrzne poszczególnych państw 

modele stosunków państwo – Kościół, zazwyczaj ukształtowane na skutek wydarzeń 

historycznych i w uzależnieniu od wielu warunków wyznaniowych, powodowały, że w 

zależności od modelu tych relacji prezentowano odmienne rozumienie roli państwa w 

ochronie praw człowieka, różną formę regulacji statusu kościołów i związków 

wyznaniowych czy inną treść nadawaną pojęciu świeckości państwa. Uwarunkowania te 

prowadziły do przekonania większości decydentów unijnych, iż na wątek religijny w 

europejskim dyskursie jest jeszcze stanowczo za wcześnie. Ponadto wśród samych 

propagatorów myśli chrześcijańskiej panował rozłam przy próbie określania aksjologii 

ustroju polityczno – administracyjnego nowego bytu politycznego. Dopiero poczynając 

od 1997 roku można uznać, że przemiany społeczno – gospodarcze i otwarcie procesu 

integracji na państwa Europy Środowej i Wschodniej, które nawiązywały do swej 

tradycji, kultury i religii sprawiły, że koniecznym stało się uregulowanie sfery 

wyznaniowej i światopoglądowej na poziomie unijnym.  

Na podstawie analiz podjętych w dysertacji można również odpowiedzieć na 

czwarte – złożone z dwóch części – pytanie badawcze: „Jaką rolę odgrywała COMECE 

w polityce unijnej na przestrzeni lat swojego funkcjonowania? Z jakimi wyzwaniami 

przyszło się jej zmierzyć?”. Otóż Konferencja Biskupów Unii Europejskiej na przestrzeni 

kolejnych dekad starała się realizować powierzoną jej misję. W tym zakresie za 

największy sukces COMECE może uznać jej wkład w redakcję dokumentu pt. 

„Deklaracja w sprawie statusu kościołów i organizacji nie wyznaniowych”, któremu 

nadano roboczą nazwę „klauzuli o Kościołach” („Deklaracja 11”). Przyjęty dokument 

przez sygnatariuszy „Traktatu z Amsterdamu” w 1997 roku, który choć zaliczany do tzw. 

soft law to stanowił przyczynek do późniejszych dyskusji nad kształtem relacji na linii: 

Kościoły i związki wyznaniowe – Unia Europejska. Kolejnym krokiem było przyjęcie 

Karty Praw Podstawowych w 2000 roku. W tym przypadku COMECE wraz z 

Konferencją Kościołów Europejskich stoczyły batalię o uregulowanie statusu Kościołów 
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i związków wyznaniowych czemu dano wyraz w art. 10 omawianego 

dokumentu, który gwarantował prawo do wolności myśli, sumienia i religii w ujęciu 

indywidualnym jak i zbiorowym oraz ustanawiał tzw. klauzulę sumienia (art. 10 §2). W 

kolejnych latach COMECE zaangażowała się w prace nad nadaniem Karcie Praw 

Podstawowych mocy prawnej. Działania COMECE znalazły tak silne poparcie, iż do 

statusu Kościołów i związków wyznaniowych odniesiono się w projekcie Traktatu 

Konstytucyjnego zarówno w preambule, jak i w art. I-52, którego brzmienie było 

zbliżone do postanowień „Deklaracji 11”. Następnie w projekcie Traktatu znalazła się 

również informacja o włączeniu „Karty Praw Podstawowych” do Traktatu (art. I-9), a 

zagadnienie funkcjonowania Karty w Traktacie konstytucyjnym oraz jej obowiązywania 

ujęte zostało w ostatnim fragmencie drugiej części Traktatu (Tytuł VII, od art. II-111 do 

art. II-114, tzw. postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania Karty). Fiasko 

ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego, nie zniechęciło COMECE do dalszych działań, 

które znalazły odzwierciedlenie w 2007 roku, czyli z chwilą wejścia w życie 

postanowień Traktatu z Lizbony, na mocy którego Karta stała się – obok Traktatu o Unii 

Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – częścią prawa 

pierwotnego UE (art. 6 ust. 1 TUE). Natomiast art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony, ustanawiał po raz pierwszy 

podstawę prawną do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu między 

instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami 

światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Wygrana z 2007 roku sprawiła, że od tego 

momentu mające już ustaloną podstawę prawną spotkania przedstawicieli podmiotów 

wyznaniowych z Przewodniczącym Komisji Europejskiej a także przedstawicielami 

rządu, który w danym momencie sprawuje prezydencję w Unii w celu omówienia spraw 

znajdujących się w orbicie zainteresowania obu stron, jak i wymiany informacji, 

stanowią do dziś dobrą praktykę. W tym zakresie COMECE aktywnie uczestniczy w 

spotkaniach, sama też jest organizatorem różnych inicjatyw mających za zadanie 

propagowanie stanowisk odnoszących się do konkretnych wydarzeń jak i dąży do 

wywierania wpływu na decyzje podejmowane w ramach UE w duchu katolickiej nauki 

kościoła.  

Odpowiadając na piąte pytanie badawcze: „Jak COMECE radzi sobie z realizacją 

celów, do których ją powołano? Jakie przeszkody temu towarzyszą i jak stara się je 

przezwyciężać?”, oraz pierwszą część szóstego pytania badawczego: „Jaki jest bilans 

osiągnięć i porażek COMECE?”, z przeprowadzonych analiz wynika, że COMECE 

dobrze radzi sobie z mało kontrowersyjnymi obszarami polityk UE. Przechodząc do 
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oceny działalności COMECE pozytywnie należy odnotować 

organizowane od lat 90. XX seminaria dialogu międzyreligijnego oraz 

międzykulturowego i współpracę z przedstawicielami instytucji Unii na rzecz m.in. 

destygmatyzacji islamu, podejmowania działań edukacyjnych w celu propagowania 

różności kulturowej czy integracji mniejszości etnicznych (np. Romów), a także ochrony 

chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków i dzieł sztuki).  Za sukces 

COMECE można również uznać inicjatywy w kierunku podjęcia przez UE środków 

mających na celu zapobieganie prześladowaniu chrześcijan i innych mniejszości 

religijnych na świecie, w tym uznanie przez Parlament Europejski w 2018 roku za 

podstawowe, propagowane przez COMECE, prawo do wolności religii (ForRB).  

Równie pozytywnie przyjmowane są działania COMECE w zakresie ochrony 

klimatu i troski o ekologię oraz zrównoważony rozwój. Przykład może stanowić 

uwzględnienie zaleceń z raportu autorstwa Grupy Roboczej ds. Klimatu i 

Zrównoważonego Rozwoju COMECE w konwencji ramowej w sprawie zmian klimatu 

przyjętej na zakończenie Konferencji Klimatycznej ONZ (COP21) w dniu 12 grudnia 

2015 roku. Niemniej jednak warto dodać, że głoszona przez COMECE troska o ekologię 

jest w dużej mierze zbieżna w tym zakresie z polityką samej Unii Europejskiej, która od 

lat 70. XX wieku podejmuje działania w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Ponadto współcześnie Unijna polityka środowiskowa opiera się na art. 11 oraz art. 191–

193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w myśl których zwalczanie zmian 

klimatu jest wyraźnym celem polityki środowiskowej UE, a zrównoważony rozwój jest 

nadrzędnym celem UE (art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej).  

Z równą przychylnością UE reaguje na propozycje COMECE, wspieraną w tej 

misji przez wyspecjalizowaną Grupę Roboczą, wobec zagadnienia migracji i azylu, 

któremu omawiana organizacja poświęca szczególną uwagę. Bez wątpienia stanowi to 

skutek wydarzeń na świecie w ostatnich latach sprawiających, iż tematyka dotycząca 

uchodźców odgrywa kluczową rolę europejskim dyskursie.  

Jednakże realizacja celów, do których powołano COMECE napotyka w ostatnich 

latach na poważne przeszkody. Pierwsze z nich związane były z kwestiami sporów o 

chrześcijańskie wartości. Bez wątpienia COMECE nie należała i nadal nie może być 

zaliczana do organizacji, które bezkrytycznie przyjmują wszelkie inicjatywy prawne UE. 

Wręcz przeciwnie, z analizy zawartej w dysertacji wynika, że Komisja Biskupów w 

większości przypadków krytycznie odnosi się do propozycji unijnych zwłaszcza w 

kwestiach bioetycznych, społeczno – gospodarczych czy praw człowieka. W pierwszej 

kolejności uwidoczniło się to szczególnie w trakcie prac nad treścią „Karty Praw 
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Podstawowych”, której COMECE zarzucała brak odniesień do wartości 

chrześcijańskich, a niektórym zawartym w niej prawom – zasadom (np. art. 2, art. 3, art. 

9) naruszenie kanonów postaw dopuszczanych przez Kościół. Ten „bój o chrześcijańskie 

wartości” kontynuowany był następnie w trakcie prac nad projektem Traktatu 

Konstytucyjnego. Do takich spraw etycznie delikatnych należały również m.in. dyskusje 

na temat klonowania, eutanazji, zapłodnienia in vitro, badań klinicznych z udziałem ludzi 

czy prace nad m.in. 7 Programem Ramowym (2007-2013), a także Programem Horyzont 

(2014-2020), które to stały się przyczynkiem do burzliwej dyskusji na forum Parlamentu 

UE nad prawami człowieka a konkretnie nad kwestią dopuszczalności finansowania 

badań na ludzkich komórkach macierzystych. Jak wynika z analiz zawartych w 

dysertacji, COMECE kategorycznie sprzeciwia się procedurze klonowania. Ostatecznie 

jednak, mimo wielu apeli Konferencji Biskupów, kwestia ta nie została w sposób 

jednoznaczny uregulowania na poziomie prawa UE, która klonowaniem ludzi interesuje 

się od końca lat 80. I choć pierwsze regulacje datowane są na połowę lat 90. XX wieku 

(ze względu kiedy to zaczęto metodą transferu jąder komórkowych klonować owce) to 

ostatecznie Parlament Europejski kwestię tę, ze względu na brak porozumienia wśród 

państw członkowskich, pozostawił do określenia na poziomie prawa wewnętrznego 

państw UE. Bardziej kategoryczne stanowisko UE zajęła w kwestii eutanazji, nad którą 

debata z 1991 roku w Parlamencie Europejskim wywołała w Europie dyskusję na 

wszystkich szczeblach. COMECE wielokrotnie podkreślało w swoich oświadczeniach i 

dokumentach prezentowanych przedstawicielom UE, że eutanazja jest sprzeczna z 

godnością człowieka i moralnie niedopuszczalna. I mimo, że w większości państw 

członkowskich eutanazja jest penalizowana to jednak na poziomie UE takie 

uregulowania nie powstały. Wynika to w dużej mierze ze zróżnicowanych poglądów 

dotyczących kwestii eutanazji oraz prawdopodobnie obaw, jak poważne konsekwencje 

pociągnęłaby za sobą zunifikowana regulacja prawna. Można zauważyć, że trend 

zmierzający ku liberalizacji poglądów obywateli poszczególnych państw odnośnie do 

eutanazji wydaje się trwać nieprzerwanie od kilku lat czego wyrazem były wydarzenia z 

2016 roku, kiedy to w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat „Deklaracji o 

godności w ostatnich chwilach życia”, której rzeczywistym celem było promowanie tzw. 

prawa do eutanazji w Europie. Ostatecznie, deklaracja nie otrzymała poparcia większości 

europarlamentarzystów (podpisało ją bowiem 95 Europosłów spośród 751)1541. 

 
1541Ordo Iuris, Parlament Europejski przeciwko eutanazji, https://ordoiuris.pl/ochrona-

zycia/parlament-europejski-przeciwko-eutanazji (dostęp: 24.08.2021) 
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Ostatnie lata to powrót na forum UE do tematu surogacji 

(macierzyństwa zastępczego), które zdaniem COMECE, należy powiązać z handlem 

ludźmi w celach reprodukcyjnych bowiem omawiany proceder sprawia, że kobieta, jak i 

dziecko traktowane są jako przedmioty umowy handlowej. Biorąc pod uwagę 

kompetencje Unii Europejskiej w tej sprawie, COMECE zalecało rozważenie na forum 

UE możliwości przeciwdziałania wymienionej praktyce, tym bardziej, że zastępcze 

macierzyństwo zostało zalegalizowane np. w Grecji. I w tym kontekście warto zauważyć, 

że stanowisko COMECE wpisało się w politykę UE, gdyż już w 2011 roku Parlament 

Europejski oświadczył, że zjawisko matek-surogatek przyczynia się do wzmożenia 

handlu kobietami i dziećmi oraz nielegalnych adopcji ponad granicami państw. 

Natomiast w §115 „Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w 

sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za 

rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie” uznano, że praktyka macierzyństwa 

zastępczego „podważa godność ludzką kobiety, ponieważ jej ciało i funkcje 

reprodukcyjne wykorzystywane są jako towar”, a „praktyka ta, która obejmuje 

reprodukcyjne wykorzystywanie ciała ludzkiego dla osiągnięcia zysku lub innych 

korzyści, zwłaszcza w przypadku kobiet znajdujących się w trudnym położeniu w 

krajach rozwijających się, powinna być zakazana i traktowana jako pilna kwestia w 

ramach instrumentów z zakresu praw człowieka”1542.  

Kolejnym z fundamentalnych sporów na forum UE, w który zaangażowała się 

COMECE to „prawa seksualne i reprodukcyjne”, ze szczególnym uwzględnieniem 

„prawa do aborcji”. I choć, jak słusznie zauważają w swoich oświadczeniach 

przedstawiciele COMECE, UE nie ma kompetencji do regulowania tych zagadnień to 

coraz częściej instytucje Unii poruszają to zagadnienie łącząc je z kwestią praw 

człowieka. Stanowisko UE potwierdzone zostało ostatecznie w rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z czerwca 2021 roku, w której stwierdzono, że „prawo do zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, 

którego nie można w żaden sposób osłabić ani odebrać”. Jak zauważył Parlament 

Europejski w konkluzji „naruszenia praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia 

 
1542Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 
2014 oraz polityki UE w tym zakresie https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-
2015-0470_PL.html (dostęp: 24.08.2021) 
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reprodukcyjnego i seksualnego kobiet są formą przemocy wobec kobiet i 

dziewcząt oraz stanowią przeszkodę na drodze do osiągnięcia równości płci”1543.  

Eksploracja badawcza ukazała, że przegrana COMECE w kwestii finansowania 

badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, czy „prawa do aborcji” uwydatniła 

kierunek, w którym zmierza Unia Europejska. Coraz większa laicyzacja życia nie tylko 

politycznego, ale i społecznego, rugowanie w trakcie stanowienia prawa odniesienia do 

chrześcijańskich wartości, wrogość wobec organizacji propagujących aktywne włączanie 

do prawa UE zasad stanowiących podwaliny religii rzymskokatolickiej w znaczący 

sposób utrudnia COMECE skuteczne realizowanie swej misji. Spadek poparcia dla 

działań omawianej organizacji wynika również z coraz większego negatywnego 

postrzegania Kościoła Katolickiego przez społeczność międzynarodową. Nijak bowiem 

mają się głoszone przez Kościół prawdy o moralności czy gloryfikacji życia wobec 

kolejnych skandali z udziałem duchowieństwa. Ujawniane nadużycia przedstawicieli 

kleru wobec nieletnich poczynając od afery związanej z pedofilią w Kościele w Irlandii z 

lat 90. XX wieku i przez kolejne sprawy upublicznione w latach 2005-2016 w kościołach 

m.in. Niemiec, Belgii, Holandii, Austrii, Włoch i USA, a w 2021 roku w Kanadzie, 

podważyły zaufanie społeczeństwa państw członkowskich UE do Kościoła 

Katolickiego1544. Dodatkowo bagatelizowanie i tuszowanie przestępstw przez hierarchów 

Kościoła, poprzez np. przenoszenie sprawców nadużyć seksualnych do innych parafii, 

odmowę udostępnienia danych na temat przypadków molestowania, traktowanie nadużyć 

seksualnych jako deliktu przeciw moralności a nie jako przestępstwa, ukrywanie 

sprawców nadużyć seksualnych w oparciu o zmowę milczenia pod groźbą ekskomuniki 

oraz odmawianie współpracy z państwowymi organami ścigania sprawiło, że europejscy 

katolicy odwracają się od Kościoła katolickiego1545. Z danych dostępnych na różnych 

stronach internetowych wynika bowiem, że rośnie liczba apostatów, w parafiach spada 

liczba wiernych, w zgromadzeniach corocznie zmniejsza się liczba nowych święceń, 

coraz mniej dzieci i młodzieży przystępuje do I Komunii Świętej i bierzmowania, spada 

również liczba zawieranych małżeństw w Kościele i chrztów. Okoliczności te sprawiają, 

że na forum UE bycie katolikiem i głoszenie związanego z tym światopoglądu staje się 

nie tylko niepopularne, ale i niepoprawne politycznie. Ponadto wyniki opublikowanego 

 
1543Parlament Europejski, Państwa UE powinny zapewnić powszechny dostęp do 

seksualnej i reprodukcyjnej opieki zdrowotnej, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-
room/20210621IPR06637/powszechny-dostep-do-seksualnej-i-reprodukcyjnej-opieki-
zdrowotnej-w-ue (dostęp: 24.08.2021) 

1544A. Płachecka, Pedofilia w Kościele katolickim za pontyfikatów Benedykta XVI i 
papieża Franciszka, Świat Idei i Polityki 16(2014), s. 314.  

1545Tamże.   
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w 2019 roku dziennikarskiego śledztwa, które wykazały powiązania 

COMECE z ultraradykalnymi podmiotami chrześcijańskimi głoszącymi wręcz 

faszystowskie hasła wzywające do walki z feminizmem, samostanowieniem kobiet oraz 

realizacją praw seksualnych i reprodukcyjnych pod pozorem „ochrony rodziny i 

tradycyjnych wartości” również nie przyczyniły się do wzrostu popularności Kościoła 

Katolickiego.  

Powyższe rozważania stanowią także uzasadnienie odpowiedzi na drugą część 

szóstego pytania badawczego: „Jakie są dalsze perspektywy dla COMECE?”. Z 

pewnością Konferencja Biskupów będzie musiała się zmierzyć z coraz większym 

antyklerykalizmem i postawami antyreligijnymi. W takich okolicznościach działalność 

COMECE stanowić będzie w kolejnych latach próbę przezwyciężenia ogólnie 

propagowanej niechęci wobec religii rzymskokatolickiej. Nie oznacza to jednak, że 

COMECE jest zbędną organizacją głoszącą archaiczne poglądy. Jak bowiem wykazano 

w niniejszej dysertacji bez odwołania do ogólnoludzkich wartości mających swe 

podwaliny w tradycji chrześcijańskiej nie byłoby możliwe osiągnięcie politycznego 

porozumienia i rozpoczęcie procesu integracji, którego rezultatem było powstanie Unii 

Europejskiej aspirującej współcześnie do miana lidera w zakresie międzynarodowej 

ochrony praw człowieka.  
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listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526) 

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 22 maja 1969 r., w:  Prawo w 

stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, S. Bieleń, Warszawa 1998, s. 72-

73. 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., 

w: Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, S. Bieleń, Warszawa 

1998, s. 162-179. 

1.2. Źródła prawa Unii Europejskiej 

1.2.1. Prawo pierwotne 

Deklaracja w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE 

2016 C 202). 

Karta Praw Podstawowych (Dz. U. UE 2016 C 202, s. 389-405). 

Projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską z 14 lutego 1984 r., w: 

Integracja europejska w dokumentach, S. Parzymies, Warszawa 2008, s. 314-323. 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (wersja skonsolidowana) (Dz. U. 

UE 2016 C 202, s. 47-200).  

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. U. UE 2016 C 202, s. 

13-47).  
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Traktat o Unii Europejskiej, w: Prawo w stosunkach 

międzynarodowych. Wybór dokumentów, S. Bieleń, Warszawa 1998, s. 436-440. 

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz. U. UE 2004 C 310). 

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty 

ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (Dz. U. 2004, nr 

90, poz. 864). 

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie (Dz. U. UE 2007 C 306).  

Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych (Dz. U. UE 2007 C 303, s. 17-

35). 

1.2.2. Prawo wtórne 

1.2.2.1. Akty ustawodawcze 

1.2.2.1.1. Rozporządzenia 

Council of the European Union, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 

February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member 

State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member 

States by a third-country national (Official Journal of the European Union 2003, L 050, 

s. 1-10), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343 

(dostęp: 25.12.2019) 

Parlament Europejski, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów 

i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 

członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 

przekształcona) (Dz. U. UE L 180/31 z 29.06.2013). 

Parlament Europejski, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 

porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) 

nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 

trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi 

Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony 
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porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa 

i Sprawiedliwości (wersja przekształcona, weszła w życie 20 lipca 2015 r.) (Dz. U. UE L 

180/1 z 29.06.2013). 

Parlament Europejski, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz. U. UE L 132 z 29.05.2010). 

1.2.2.1.2. Dyrektywy 

European Parliament, Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of 

the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the 

protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and 

electronic communications), Official Journal of the European Communities 2002, L 201, 

s. 37-47, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN (dostęp: 25.12.2019) 

European Parliament, Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of 

the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by 

law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of 

audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (Text with EEA 

relevance), s. 1-24 , https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013 (dostęp: 31.07.2021) 

European Parliament, Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the 

Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions,  

https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:EN:HTML (dostęp: 

10.06.2021) 

Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE 

z  dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony 

międzynarodowej (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 180/60 z 29.06.2013). 

Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE 

z  dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego 

statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej 
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oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 

337/9 z 20.12.2011). 

Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE 

z  dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania 

wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) 

(Dz. U. UE L 180/96 z 29.06.2013).  

Parlament Europejski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich (Dz. U. L 348 z 24.12.2008). 

Council of the European Union, Council Directive 2002 /8 / EC of 27 January 

2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum 

common rules relating to legal aid for such disputes (Official Journal of the European 

Communities 2003 L 026, s. 41-47), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0008&from=EN (dostęp: 25.12.2019) 

European Parliament, Directive 2002/73/EC of 23 September 2002 amending 

Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment 

for men and women as regards access to employment, vocational training and 

promotion, and working conditions (Official Journal of the European Communities 2002 

L 269, s. 15-20), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0073&from=EN (dostęp: 25.12.2019) 

Council of the European Union, Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying 

down minimum standards for the reception of asylum seekers (Official Journal of the 

European Communities 2003 L 031, s. 18-25), https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF 

(dostęp: 25.12.2019) 

1.2.2.1.3. Decyzje 

Decision de la Comision de 25 de noviembre de 2014 relativa a la publicación de 

información acerca de las reuniones celebradas entre Directores Generales de la 

Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0838&from=EN 

(dostęp: 17.04.2022) 

Decision de la Comision de 25 de noviembre de 2014 relativa a la publicación de 

información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y 
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organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0839&from=EN (dostęp: 17.04.2022) 

Decision No 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 

December 2001 establishing a programme of Community action to encourage 

cooperation between Member States to combat social exclusion (Official Journal of the 

European Communities 2002 L 010, s. 1-7), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/1fa95fc6-90f8-4bcd-b684-e2f81dfaf37f/language-en (dostęp: 25.12.2019) 

1.2.2.2. Instrumenty niewiążące 

Council of the European Union, Proposal for a Council Directive concerning the 

status of third-country nationals who are long-term residents (13 March 2001) (Official 

Journal of the European Communities 2001 C 240, s. 79-87), https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001PC0127&from=EN 

(dostęp: 25.12.2019) 

Council of the European Union, Proposal for a Council Directive laying down 

minimum standards on the reception of applicants for asylum in Member States (18 May 

2001) (Official Journal of the European Union 2001 C 213, s. 286-295), https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001PC0181&from=EN 

(dostęp: 25.12.2019) 

European Commission, EU Quick Guide to suport to protection of places of 

worship, Brussels 2021, s. 1-20, 

http://www.comece.eu/dl/tNLqJKJKkLMOJqx4KJK/EU_Quick_Guide_to_support_the_

protection_of_Places_of_Worship_May_2021_HL.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

European Commission, Report on the evaluation of the EU Framework for 

National Roma Integration Strategies up to 2020, COM(2018) 785 final, 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2018_785.pdf?fbclid=IwAR210kBBQ5

w24rrjqDqgHOwOVsbjzCyjbdImSHa4TqUUE2CCdFNXWU6M6sg (dostęp: 

20.08.2021) 

European Council, Conclusions of the Presidency: Cologne European Council 3-

4 June 1999, s. 1-80, 

https://www.cvce.eu/obj/presidency_conclusions_cologne_european_council_3_and_4_j

une_1999-fr-cddd5ebb-2ed9-4ec1-95e9-faaf352f9860.html (dostęp: 25.12.2019) 

European Council, Presidency Conclusions: Tampere European Council, 15 and 

16 October 1999, s. 1-9, 
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https://www.cvce.eu/en/obj/conclusions_of_the_tampere_european_council_15_and_16_

october_1999-en-32135242-b375-47fe-adb4-e02ab2432945.html (dostęp: 25.12.2019) 

European Parliament, Report of the human rights situation on the European 

Union  (2001) (2001/2014(INI)), z 12 grudnia 2002 r., syg. A5-0451/2002, s. 1-91, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A5-2002-0451+0+DOC+PDF+V0//EN, (dostęp: 

23.12.2019) 

European Parliament, Report on the situation as regards fundamental rights in the 

European Union (2000),  s. 1-135, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0223+0+DOC+PDF+V0//EN, (dostęp: 

23.12.2019) 

European Parliament, Report on the situation as regards fundamental rights in the 

European Union (2002), s. 1-123, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0281+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 

23.12.2019) 

European Parliament, Report on the situation as regards fundamental rights in the 

European Union (2003), s. 1-87, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A5-2004-0207+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 

23.12.2019) 

European Parliament, Report: towards an integrated approach to cultural 

heritage for Europe (2014/2149(INI)), 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0207_EN.html?redirect 

(dostęp: 23.07.2021) 

1.2.2.3.Akty nie będące aktami prawnymi 

1.2.2.3.1.Rezolucje 

Council of the European Union, Resolution of the Council of the European Union 

and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the 

Council on a framework for European cooperation in the youth field: The European 

Union Youth Strategy 2019-2027, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL (dostęp: 1.10.2021) 



 381

European Parliament, European Parliament resolution on 

the situation concerning basic rights in the European Union (2001), s. 1-21, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-

TA-2003-0012+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 23.12.2019) 

European Parliament, European Parliament resolution on the situation as regards 

fundamental rights in the European Union (2002), s. 1-22, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-

TA-2003-0376+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp: 23.12.2019) 

European Parliament, Justice and Home Affairs (2017), Fundamental rights 

aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism. European Parliament 

resolution of 25 October 2017 on fundamental rights aspects in Roma integration in the 

EU: fighting anti-Gypsyism (2017/2038(INI)), P8_TA-PROV(2017)0413, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_EN.pdf?redirect 

(dostęp: 20.08.2021) 

European Parliament, Resolution adopting the Declaration of Fundamental 

Rights and Freedoms, 

https://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a2_0003_89_en_en.pdf (dostęp: 

21.12.2019) 

European Parliament, Résolution du Parlement européen du 19 décembre 2019 

sur les violations des droits de l’homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina 

Faso, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0106_FR.html 

(dostęp: 16.07.2021) 

European Parliament, Resolution of the European Parliament of 12 September 

2018 on Autonomous weapon systems, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0341_EN.html (dostęp: 

05.08.2021) 

European Parliament, Resolution of the European Parliament of 16 January 2020 

on Nigeria, notably the recent terrorist attacks (2020/2503(RSP)), s. 1-7 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0012_EN.pdf (dostęp: 

16.07.2021) 

European Parliament, Resolution of the European Parliament of 21 January 2010 

on recent attacks on Christian communities, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0005_EN.html?redirect 

(dostęp: 16.07.2021) 
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European Parliament, Resolution on the Constitution of the 

European Union, s. 155-170 

https://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a3_0064_94_en_en.pdf (dostęp: 

21.12.2019) 

European Parliament, Resolution on the granting of special rights to be citizens of 

the European Community in implementation of the decision of the Paris Summit of 

December 1974 (point 11 of the final communique) (Dz. U. UE 1977 C 299, s. 26-27). 

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 

2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na 

świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0470_PL.html (dostęp: 

24.08.2021) 

Parlament Europejski, Rezolucja z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdrowia 

psychicznego, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-

0063_PL.html (dostęp: 8.10.2021) 

1.2.2.3.2.Programy działań 

European Commission, Green Paper - Improving the mental health of the 

population: Towards a strategy on mental health for the European Union, Brussels 2005, 

s. 1-26,  

https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.

pdf (dostęp: 8.10.2021) 

European Commission, Migration and Asylum Package: New Pact on Migration 

and Asylum documents adopted on 23 September 2020, 

https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-

migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en (dostęp: 05.08.2021) 

Komisja Europejska, Pakt o migracji i azylu, 

https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-

migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_pl (dostęp: 10.08.2021) 

1.2.2.4.Akty nienazwane 

1.2.2.4.1. Wytyczne 

Commission of the European Communities, European Governance. A White 

Paper, Brussels 2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428 (dostęp: 30.04.2022) 
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Komisja Europejska, Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej 

zaufania sztucznej inteligencji, Bruksela 2019, s. 1-53 https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai (dostęp: 11.06.2021) 

1.2.2.4.2. Rekomendacje 

Council of the European Union, Council recommendation on effective Roma 

integration measures in the member states, Brussels 2013, s. 1-13, 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf 

(dostęp: 20.08.2021) 

European Commission, European Framework for Action on Mental Health and 

Wellbeing, Brussels 2016, s. 1-24, 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2016_fra

mework_action_en.pdf (dostęp: 8.10.2021) 

European Commission, Policy and investments recommendations for trustworthy 

AI, Brussels 2019, s. 1-52 

https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/intelligenza_artificiale_

30_aprile/ai-hleg_policy-and-investment-recommendations.pdf (dostęp: 11.06.2021) 

1.2.2.4.3.Porozumienia międzyinstytucjonalne 

Parlamento Europeo y la Comisión Europea, Acuerdo entre el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea relativo al Registro de transparencia sobre 

organizaciones y personas que trabajan por cuenta propia que participan en la 

elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=en 

(dostęp: 17.04.2022) 

1.2.2.4.4. Komunikaty 

Commission of the European Communities, Commission Communication on the 

Charter of Fundamental Rights of the European Union, Brussels 2000, s. 1-10, 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0559:FIN:EN:PDF 

(dostęp: 25.12.2019) 

Commission of the European Communities, Communication from the 

Commission on the Legal Nature of the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union, Brussels 2000, s, 1-7, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/0039e52a-dd93-4e1c-90f1-4b05e66aeb7f (dostęp: 28.03.2020) 
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European Commission, Communication from the Commission 

to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions: A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipate, 

Prevent, Protect, Brussels 2020, s. 1-25, https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/default/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliame

nt_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf 

(dostęp: 20.08.2021) 

European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee 

of the Regions: Action Plan on the integration of third country nationals, Bruxelles 2017, 

s. 1-21, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-

package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-

country_nationals_en.pdf (dostęp: 05.08.2021) 

European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee 

of the Regions: An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, 

Brussels 2011, s. 1-19, https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:EN:PDF (dostęp: 

31.07.2021) 

European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee 

of the Regions: The social and economic integration of the Roma in Europe 

/COM/2010/0133 final/, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0133 (dostęp: 20.08.2021) 

European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee 

of the Regions: EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-

agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf (dostęp: 

18.08.2021) 

European Commission, Communication on Roma in Europe and Progress Report 

on Roma inclusion 2008-2010, Brussels 2010, s. 1-3, 

file:///C:/Users/rafal/Downloads/Communication_on_Roma_in_Europe_and_Progress_R

eport_on_Roma_inclusion_2008-2010.pdf (dostęp: 20.08.2021) 
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Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego i Komitetu 

Regionów: Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., 

Bruksela 2011, s. 1-19, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=EN (dostęp: 20.08.2021) 

Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej. Ochrona migrujących 

dzieci, Bruksela 2017, s. 1-18, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=en (dostęp: 2.04.2022) 

1.2.3. Źródła prawa pomocniczego 

1.2.3.1. Orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lutego 2002 r., w sprawie T-

77/01, s. II-83-II-98, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001TO0077&from=PL (dostęp: 21.12.2019) 

Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 18 października 2011 r. w sprawie C-

34/10 Oliver Brüstle vs. Greenpeace, s. I-9849-I-9877, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0034&from=EN (dostęp: 24.08.2021) 

 Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 27 czerwca 2006 r., w sprawie C-540/03 

Parlament Europejski vs. Rada Unii Europejskiej, s. I-5809-I-5842, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0540&from=EN 

(dostęp: 25.12.2019)  

Wyrok Trybunału Pierwszej Instancji z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie T-

112/98 Mannesmannroehren-Werke AG vs. Komisja, s. II-732-II-764, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998TJ0112&from=GA 

(dostęp: 21.12.2019) 

Wyrok Trybunału Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie T-

54/99 Max. Mobil Telekommunikation Service GmbH vs. Komisja Wspólnot 

Europejskich, s. II-316-II-346, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999TJ0054&from=PL (dostęp: 20.12.2019) 

1.2.3.2.Opinie adwokatów (rzeczników) generalnych 

Opinia rzecznika generalnego z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie C-340/99 TNT 

Traco SpA vs. Poste Italiane SpA i inni, s. I-4112-I-4141, 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=422D0D3C4F4DE1C1DC2E6582D28
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23BD1?text=&docid=46046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&p

art=1&cid=444995 (dostęp: 21.12.2019) 

Opinia rzecznika generalnego z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie Council of the 

European Union vs. Heidi Hautala, s. I-9567-I-9593, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CC0353&from=PL (dostęp: 25.12.2019) 

Opinia rzecznika generalnego z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie Kingdom of 

the Netherlands vs. European Parliament and Council of the European Union, C-377/98, 

z 9 października 2001 r., s. I-7084-I-7148, 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46432&pageIndex=0&doclang=en

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1270242 (dostęp: 25.12.2019) 

Opinia rzecznika generalnego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie Booker 

Aquacultur Ltd (C-20/00) and Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) vs. The Scottish 

Ministers, s. I-7415-I-7445, 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46617&pageIndex=0&doclang=en

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1275872 (dostęp: 25.12.2019) 

Opinia rzecznika generalnego z dnia 8 lutego 2001 r. do wyroku z 26 czerwca 

2001 r. The Queen vs. Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, 

Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), C-173/99, s. I-4883-I-

4899, 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46070&pageIndex=0&doclang=en

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1262188 (dostęp: 25.12.2019) 

1.3. Dokumenty innych instytucji 

Court of Justice of the European Union, The requirement of religious affiliation 

for a post within the Church must be amenable to effective judicial review, Luxembourg 

2018, s. 1-2, s. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-

04/cp180046en.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

European Ombudsman, Decision of 25 January 2013 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: 

10.01.2020). 

European Union Agency for Fundamental Rights, A persisting concern: anti-

Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, Luxmebourg 2018, s. 1-57, 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-

inclusion_en.pdf (dostęp: 20.08.2021) 
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European Union Agency for Fundamental Rights, Sprawozdanie na 

temat praw podstawowych 2017. Opinie FRA, Wiedeń 2017, s. 1-28, 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-fundamental-rights-report-

2017-opinions_pl.pdf (dostęp: 20.08.2021) 

International Criminal Court, Report on Preliminary Examination Activities 2019, 

s. 1-78, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf (dostęp: 

16.07.2021) 

1.4. Akty prawa wewnętrznego wybranych państw 

1.4.1. Konstytucje 

Konstytucja (podstawowe prawo) Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej 

Republiki Radzieckiej z 10 lipca 1918 r. (Конституция (Основной Закон) Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики 10 июля 1918 г.), 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1918/chapter/1a021ee51cf500830e99510141278135/ (dostęp: 09.02.2020) 

Konstytucja Belgii z 14 lutego 1994 r., 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html (dostęp: 24.07.2021) 

Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 r., tłum. G. Ulicka, W. Ulicki, B. Zdaniuk, 

N. Ciesielczyk, w: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, 

Warszawa 2011, s. 297-340. 

Konstytucja Irlandii z 1 lipca 1937 r., tłum. S. Grabowska, w: Konstytucje państw 

Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 393-417. 

Konstytucja Królestwa Dani z 5 czerwca 1953 r., tłum. M. Grzybowski, w: 

Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 213-225.  

Konstytucja Królestwa Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html (dostęp: 24.07.2021) 

Konstytucja Królestwa Niderlandów z 28 marca 1814 r., s. 376-391, 

http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Holandia_pol_010711.pdf 

(dostęp: 14.03.2022) 

Konstytucja Księstwa Monako z 17 grudnia 1962 r., tłum. A. Wojtyczek-

Bonnand, K. Wojtyczek, Warszawa 2012, s. 51-106. 

Konstytucja Malty z 21 września 1964 r., tłum. J. Winczorek, w: Konstytucje 

państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 471-518. 
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Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html (dostęp: 24.07.2021) 

Konstytucja Republiki Francuskiej uchwalona przez Konstytucyjne 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 29 września 1946  r. i  zatwierdzona w  drodze 

referendum dnia 13 października 1946 r., w: Nowe konstytucje państw europejskich, red. 

L. Gelberg, cz. 1, Warszawa 1949. 

Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., w: Konstytucje 

państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 271-296. 

Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r., s. 603-664, 

http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.pdf 

(dostęp: 19.11.2021) 

Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r. z późniejszymi zmianami, 

ostatnia z 23 lutego 2001 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html (dostęp: 

24.07.2021) 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997, NR 78 

poz. 483) 

Konstytucja Rzeszy Niemieckiej („Konstytucja Rzeszy Weimarskiej”) z 11 

sierpnia 1919 r. [Die Verfassung des Deutschen Reichs („Weimarer Reichsverfassung“) 

vom 11. August 1919], https://www.jura.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/02160100/Elektronische_Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer

_Reichsverfassung_2017ge.pdf (dostęp: 08.02.2020) 

Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., 

tłum. A.M. Sadowski, E. Haase-Nowocień, https://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80205000.pdf (dostęp: 31.12.2019) 

1.4.2. Konkordaty 

Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado 

Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, 

https://www.boe.es/boe/dias/1976/09/24/pdfs/A18664-18665.pdf (dostęp: 21.11.2021) 

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 

sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489 (dostęp: 21.11.2021) 

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 

sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero 

de 1979, https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)/dof/spa/pdf (dostęp: 21.11.2021) 
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Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la 

Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 

1979, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490 (dostęp: 21.11.2021) 

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 

sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y 

religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, 

https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(4)/dof/spa/pdf (dostęp: 21.11.2021) 

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 

1993 r., 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf 

(dostęp: 20.11.2021) 

1.4.3. Ustawy 

Civil Code of the Netherlands, 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm (dostęp: 18.03.2022) 

Criminal Code of the Netherlands, 

https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/Netherlands_CC_am2012_en.pdf 

(dostęp: 18.03.2022) 

Deklaracja praw ludu pracującego i wyzyskiwanego z 25 (12) stycznia 1918 roku 

[Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 25 (12) января 1918 г.], 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5320/ (dostęp: 09.02.2020) 

 Dekret Rady Komisarzy Ludowych „W sprawie oddzielenia kościoła od państwa 

i szkoły od kościoła” z 2 lutego (20 stycznia) 1918 roku [декрет Совета Народных 

Комиссаров "Об отделении церкви от государства и школы от церкви", 2 февраля 

(20 января) 1918 г.], http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (dostęp: 

09.02.2020) 

 Dekret Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego „O 

socjalizacji ziemi” z 9 lutego 1918 roku (декрет Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета "О социализации земли" 9 февраля 1918 г.), 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5328/ (dostęp: 09.02.2020) 

 Dekret Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego w sprawie 

wprowadzenia kodeksu karnego RSFSR z 22 listopada 1926 roku [Постановление 

ВЦИК о введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР (от 22 ноября 1926 г.)], 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=45499#08617007

473876479 (dostęp: 09.02.2020) 
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Kodeks karny Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 

Radzieckiej z 1 czerwca 1922 roku (Уголовный кодекс Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, 1 июня 1922 г.),  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=42602#01162576

771169117 (dostęp: 09.02.2020) 

Lag om Svenska kyrkan (1998:1591), https://lagen.nu/1998:1591 (dostęp: 

19.11.2021) 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 (dostęp: 24.07.2021) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con (dostęp: 24.07.2021) 

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-15955 (dostęp: 24.07.2021) 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku 

Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji 

duchownej (Dz.U. nr 38, poz. 363, ze zm.). 

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 323, ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

(Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154). 

Ustawa z dnia 20 maja 1985 r. (nr 206) - Ratifica ed esecuzione del protocollo, 

firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della 

materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita 

dall’articolo 7, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che 

ha apportato mo-dificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la 

Santa Sede (G.U. nr 123  z  27  maja  1985  r.  –  Supplemento Ordinario)  

Ustawa z dnia 20 maja 1985 r. (nr 222). Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici 

in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (G. U. nr 129 z 

3 czerwca 1985 r. – Supplemento Ordinario). 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku 

Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 241, ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego 

Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 240, ze zm.). 
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568). 

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 481, ze zm.). 

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 482, ze zm.). 

Ustawa z dnia z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. nr 66, poz. 287, ze zm.). 

Ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościołów od Państwa (ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym z dnia 11 grudnia 1905) (Loi du 9 décembre 1905 concernant 

la séparation des Eglises et de l’Etat; Journal Officiel du 11 décembre 1905), 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dat

eTexte=20200207 (dostęp: 06.01.2020) 

Ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościołów od Państwa (ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym z dnia 11 grudnia 1905) w: Francuska ustawa z 9 grudnia 

1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, 

Warszawa 2007, s. 229-240.  

Základná zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou, 

http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/kon-sr.htm (dostęp: 21.11.2021) 

 Zákon č. 3/2002 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o 

církvích a náboženských společnostech), https://www.mkcr.cz/zakon-c-3-2002-sb-o-

cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-396.html (dostęp: 24.07.2021) 

 Zákon č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a 

náboženských spoločností, https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-308 (dostęp: 

24.07.2021) 

Zákon č. 370/2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských 

spoločností, https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-370 (dostęp: 24.07.2021) 

Zákon č. 428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428 (dostęp: 24.07.2021) 

 Zmluva medzi Slovenskou Republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a 

vzdelavaní, https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/apostolska-nunciatura/c/zmluva-

medzi-sr-a-svatou-stolicou-o-katolickej-vychove-a-vzdelavani (dostęp: 21.11.2021) 
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Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o duchovnej 

službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej 

republiky, http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/sr-smlarm.htm (dostęp: 21.11.2021) 
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1.5.1. Encykliki, adhortacje, listy apostolskie 
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(dostęp: 28.03.2020) 

Jan XXIII, Encyklika „Mater et Magistra”, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.htm
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Jan XXIII, Pacem in Terris, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. M. 

Radwan, cz. 1, Rzym-Lublin 1996, s. 361-401. 
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Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej Rerum novarum (1891), w: 

Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. A. Dyczewski, M. Radwan, A. Stanowski, 
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