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1. Wszyscy trzej Autorzy recenzowanej książki reprezentują lubelski (KUL-owski) 
ośrodek naukowy, są znanymi i cenionymi autorytetami z zakresu prawa wyzna
niowego. Przedmiotowa książka ukazała się w serii Podręczniki prawnicze i jest 
już kolejną wychodzącą spod pióra tych naukowców1.

Podręcznik ma w zasadzie charakter czysto dogmatyczny, treści historyczno- 
prawno-wyznaniowe występują w ilościach śladowych, poza częścią rozdziału 
pierwszego, gdzie umieszczono Zarys historii tolerancji i wolności religijnej (s. 6-11), 
System relacji państwo-kościól w ujęciu historycznym (s. 11-21) i Historię relacji pań- 
stwo-kościól w Polsce (s. 21-31). W każdym rozdziale znajduje się wykaz ważniej
szej literatury, typowej dla omawianego zagadnienia. Ten zabieg techniczny jest
o tyle pożyteczny, że dociekliwy czytelnik ma bezpośrednie odesłanie do prac mogą
cych służyć pogłębieniu własnych studiów w zakresie interesującego go zagadnienia.

Książkę napisano czcionką o zróżnicowanej wysokości; tekst właściwy jest 
napisany czcionką w iększą a treści o mniejszym znaczeniu lub mające charakter 
wyjaśniający albo normatywny napisano odpowiednio mniejszą. Wszystko to, co 
we właściwym tekście książki jest warte zapamiętania, na potrzeby np. egzaminu 
(są to ważniejsze terminy, pojęcia, nazwy instytucji, niektóre akty normatywne lub 
nazwy indywidualne), wyróżniono pismem pogrubionym.

2. Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów, przy czym pierwszy z nich to: 
Wiadomości wstępne (s. 1-43), a pozostałych osiem ma systematykę przedmiotową 
(rzeczową). Dwa spośród nich poświęcono wolności religijnej w ujęciu indywidu

1 Zob.: Prawo wyznaniowe. Stan prawny na 1 lutego 2000 r., red. H. M i s z ta l ,  Lublin 2000, s. 509; Pra
wo wyznaniowe. Stan praw ny na I lipca 2003 r., wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, red. H. M i s z ta l ,  P. S t a 
li i.s z, Lublin 2003, s. 438. S ą to dzieła napisane w nieco szerszym gronie personalnym niż recenzowana pozycja.



alnym (rozdział 3 i 9), a sześć w ujęciu instytucjonalnym. Na początku podręcznika 
umieszczono obok typowego Spisu treści także rzeczowy Przegląd treści, który 
jest skróconą wersją tego pierwszego, niemniej przydatną dla przystępującego do 
lektury czytelnika. W dalszej kolejności znajdziemy Wykaz skrótów  i krótki Wykaz 
literatury oraz zestawienie książkowych wydań zbiorów przepisów wyznaniowych 
za ostatnie 6 lat. W wykazie literatury zamieszczono spis podręczników do prawa 
wyznaniowego z ostatniego 10-lecia, przeoczając jedynie ostatnie wydanie Prawa 
wyznaniowego z 2005 r. autorstwa M. Pietrzaka2.

W części wstępnej ks. prof. H. Misztal słusznie zwraca uwagę na brak ja 
kichś szczególnych wymogów prawnych w Polsce w wyborze przez grupę wyzna
niową nazwy „kościół” lub „związek wyznaniowy”. Podkreśla przy tym, że ta 
pierwsza nazwa jest typowa dla związków religijnych opartych na tradycji chrze
ścijańskiej (np. Kościół katolicki), ale nie wyłącznie, bo przecież istnieje Polski 
Kościół Słowiański, czy Rodzimy Kościół Polski, które nawiązują do kultów neo- 
pogańskich.

Przystąpienie Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej i wpro
wadzenie zasady bezpośredniej recepcji prawa unijnego lub wspólnotowego do 
naszego porządku prawnego, a nawet pierwszeństwo tego prawa przed krajowym, 
zwiększyło zainteresowanie prawem wyznaniowym obowiązującym na obszarze 
UE. Zatem niezwykle trafne i wielce pożyteczne jest szersze omówienie w recen
zowanej książce prawa wyznaniowego w Unii Europejskiej {Stosunek Unii Euro
pejskiej do religii i wyznania, s. 31-43). Dodatkowym powodem przemawiającym 
za takim rozwiązaniem jest to, że pojawiły się już osobne wykłady akademickie 
traktujące o prawie wyznaniowym w Unii Europejskiej (np. w Uniwersytecie Ja
giellońskim)3.

3. W rozdziale drugim książki (Podstawy polskiego prawa wyznaniowego, s. 44-80) 
omówione zostały, zgodnie z hierarchią konstytucyjną, źródła prawa wyznaniowe
go w Polsce. Po Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. i jej przepisach wyznanio
wych (np. preambule, art. 25, 53 i innych) omówiono umowy międzynarodowe, 
w tym konkordat oraz akty prawa wspólnotowego (s. 50-51). W dalszej kolejności 
idą ustawy indywidualne dotyczące poszczególnych kościołów i związków wyzna
niowych, jak i dotyczące spraw, którymi zainteresowane są wszystkie kościoły. 
Wśród tych ostatnich znalazły się te rzadziej dotychczas omawiane, jak ustawa 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 
926 ze zm.), odnosząca się do praw i obowiązków podmiotów wyznaniowych jako 
administratorów danych osobowych, ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.),

2 M. P ie t r z a k ,  Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2005.
3 Od roku akademickiego 2005/2006 wykładany jest przedmiot specjalizacyjny Prawo wyznaniowe w Unii 

Europejskiej, w wymiarze 30 godzin, przeznaczony dla studentów prawa i administracji (stacjonarnych i zaocznych). 
Wybór tego przedmiotu zadeklarowało łącznie ok. 550 studentów. Problematyka prawa wyznaniowego w UE wykła
dana jest również w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla studentów administracji 
w ramach przedmiotu Administracyjne prawo wyznaniowe.



przewidująca możliwość prowadzenia działalności organizacji pożytku publiczne
go przez jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, ustawa 
z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. nr 223, poz. 2217), która przewi
duje odbycie zastępczej służby wojskowej przez osoby nie mogące z powodu prze
konań religijnych lub światopoglądowych pozwolić sobie na realizację tego obywa
telskiego obowiązku, i wreszcie ustawa z 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.), określająca zasady współpracy państwa ze związka
mi wyznaniowymi przy realizacji zadań wynikających z pomocy społecznej.

W rozdziale trzecim (Zarys statusu jednostki w zakresie wolności sumienia
i religii, s. 81-119) zwrócono uwagę na ważne zagadnienie z grupy tzw. prawa 
uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych, czyli na prawo do nauczania religii
i do uczestniczenia w praktykach religijnych, indywidualnie lub we wspólnocie, 
zarówno publicznie, jak i prywatnie. W demokratycznym państwie prawa coraz 
donioślejsze znaczenie mają zakazy wszelkiej dyskryminacji, w tym ze względu na 
wyznawaną religię lub prezentowany światopogląd. W kreowaniu granic powyż
szego zakazu rywalizują ze sobą co najmniej dwa sprzeczne interesy, z jednej stro
ny, jednostki ludzkiej (lub zbiorowości wyznaniowej), z drugiej -  państwa. Z uwa
gi na to, że zadaniem racjonalnego normodawcy jest wyważyć granice tych 
interesów, zakazy tego rodzaju nie są absolutne, bezwzględne. Mianowicie, są 
dziedziny życia, które wymagają pewnych ograniczeń uregulowanych prawem 
w formie ustawowej. Inaczej wszelkiego rodzaju działania faktyczne mogą nosić 
znamiona działań nielegalnych, a co za tym idzie, można się spotkać z zarzutem 
dyskryminacji, nietolerancji lub ksenofobii itp. Przykładem norm niedyskryminacyj- 
nych w polskim porządku prawnym są przepisy o pochówku zwłok ludzkich4 lub 
dotyczące równego traktowania zatrudnienia. W tym ostatnim przypadku można się 
domagać prawa do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wyna
grodzenie za pracę. Nowy przepis art. 183b, § 2, pkt. 1 kodeksu pracy5 dopuszcza 
jednak prawo niezatrudniania pracownika ze względu na jego religię lub światopo
gląd, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, warunkami jej wykonywania lub 
wymaganiami zawodowymi6 (np. trudno oczekiwać, żeby nauki religii, nie tylko 
katolickiej, nauczał ateista).

W dalszej kolejności autorzy podręcznika zwracają uwagę na fundamen
talne prawo człowieka zwane „klauzulą sumienia” lub „sprzeciwem sumienia”, na 
które można się powoływać w okolicznościach przymusu określonego postępowa

4 Przepis art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000, 
nr 23, poz. 295 z późn. zm.) przewiduje, że „w miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd 
cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskrymina
cji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących”.

5 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
6 Art. 183b, § 4 kodeksu pracy: „Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie sta

nowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działal
ności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel dzia
łania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi 
istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe” . Przepis dodany art. 1 ustawy z  dnia 24 sierpnia 
2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 128, poz. 1405) z mocą 
od 1 stycznia 2002 r.



nia i zostać w określony sposób zwolnionym od tego obowiązku. Przedmiotowa 
instytucja została nieco wcześniej ukształtowana w amerykańskim i zachodnioeu
ropejskim systemie prawa i wzorce z tego ostatniego, poprzez standardy prawa 
unijnego, trafiły do naszego porządku prawnego. Znaczenie tych klauzul dostrze
galne jest w grupie takich zawodów, jak lekarze, pielęgniarki oraz położne (np. 
przy zabiegach przerywania ciąży). W innych krajach szerszy wymiar tej instytucji 
dotyczy także aptekarzy, np. w sprawie sprzedaży środków antykoncepcyjnych 
(w niektórych stanach w USA) czy zestawów do eutanazji (Szwajcaria). Na „klau
zulę sumienia” można się powoływać, zresztą nie tylko w Polsce, także przy ubie
ganiu się o możliwość odbywania zastępczej służby wojskowej.

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym w recenzowanej książce, za
gadnieniem, którego znaczenie ciągle wzrasta, jest zestaw środków prawnej ochrony 
wolności sumienia i religii. Chodzi tu o ochronę praw pracowniczych, ochronę praw
no-karną (np. rozdział XXIV kodeksu karnego, art. 194-1967) i ochronę cywilnopraw
ną8. Ta ostatnia w ramach ochrony dóbr osobistych.

W rozdziale czwartym (Związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne 
jako podmioty prawa, s. 120-141) omówiono szczegóły podmiotowości prawnomię- 
dzynarodowej Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Zagadnienie o tyle is
totne, że systematycznie te podmioty są ze sobą mylone. W dalszej kolejności skon
centrowano się na omówieniu jednostek organizacyjnych (terytorialnych, osobowych
i mieszanych) kościołów i innych związków wyznaniowych oraz trybu uzyskiwania 
osobowości cywilnoprawnej przez te jednostki (koncentrując się w szczególności na 
Kościele katolickim). Niestety, ze szkodą dla publikacji pominięto rozważania na 
temat osobowości publicznoprawnej Kościoła katolickiego w Polsce i ewentualnie 
innych kościołów i związków wyznaniowych.

W rozdziale piątym (Funkcje publiczne związków wyznaniowych, s. 142- 
186) na pierwszym miejscu omówiono „wyznaniową formę zawarcia małżeństwa 
cywilnego” (s. 142). Przy okazji rozprawiono się z dotychczas używanymi termina
mi „małżeństwo konkordatowe” i „małżeństwo kanoniczne (wyznaniowe) ze skut
kami cywilnymi” jako nie mającymi dostatecznego uzasadnienia w treści aktów 
prawnych. Przy okazji zwrócono uwagę na skutki związane z niedochowaniem wy
mogów wynikających z treści przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 Konkordatu z 28 lipca 
1993 r.9, który przewiduje:

7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z  późn. zm.). Art. 24, § 1: 

„Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba 
że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się 
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświad
czenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również 
żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany ceł społeczny”; § 2: 
„Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać 
jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

’ Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 
1993 r. (Dz.U. nr 51, poz. 318).



Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie 
małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli zawarcie małżeństwa [kanonicznego] zostało wpisane 
w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany urzędowi stanu cyw ilnego w  terminie pięciu dni od 
zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z  powodu siły 
wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Przewidziany tutaj termin 5-dniowy ma charakter zawity (prawa material
nego), którego niedochowanie powoduje brak skutków cywilnych zawieranego 
małżeństwa (wyznaniowego). Następstwa prawne i społeczne niedotrzymania tego 
obowiązku przez osobę duchowną są na tyle poważne, że ks. prof. dr hab. A. Mez- 
glewski przedstawia postulat de lege ferenda. Sprowadza się to do tego, że należa
łoby zmienić charakter tego 5-dniowego terminu z zawitego na instrukcyjny (pre- 
kluzyjny), jak to ma miejsce w konkordacie włoskim i kolumbijskim (s. 149)10.

Innym postulowanym sposobem zaradzenia tej krytycznej sytuacji jest, że
by w przypadku uchybienia temu 5-dniowemu terminowi zawitemu, fakt zawarcia 
takiego małżeństwa (zw. konkordatowym) można było dowodzić w oparciu o me
tryki parafialne (metryki ślubu kościelnego), co by nadało tym metrykom i doko
nującym je  władzom kościelnym dodatkowo waloru funkcji publicznoprawnej 
(s. 149).

Z kolei przy omawianiu ustania małżeństwa konkordatowego podnosi się 
postulat de lege ferenda, żeby wyrok sądu kościelnego (katolickiego) stwierdzający 
nieważność małżeństwa kościelnego (wyznaniowego) na wniosek zainteresowanej 
strony mógł być podstawą rozwiązania małżeństwa na forum cywilnym (s. 152). 
Jest to jednak postulat o wielowątkowych skutkach, skłaniający do pogłębionej 
dyskusji, ale i prowokujący do ostrożnego postawienia pytania, czy wyrok sądu cy
wilnego na wniosek zainteresowanej strony mógłby być podstawą rozwiązania 
małżeństwa kościelnego (w kościołach, które znają rozwody) lub podstawą dla 
stwierdzenia nieważności w Kościele katolickim. A może jednak odmienność po
rządków prawnych kościelnego i państwowego w tej mierze mogła być zbyt trudna 
do pogodzenia. Ponadto istnieje ryzyko pojawienia się zarzutu o zachwianie kon
stytucyjnej zasady autonomii i wzajemnej niezależności każdego (państwa i Kościo
ła) w swoim zakresie (art. 25, ust. 3 Konstytucji RP).

W dalszej kolejności (w rozdziale piątym) omówiono jeszcze inne przeja
wy funkcji publicznej kościołów, jak: nauczanie religii w publicznych przedszko
lach i szkołach, działalność naukowa i edukacyjna, administrowanie danymi osobo
wymi, w tym ich zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i ich ochrona (np. w ustawie
o Policji z 1990 r."), wreszcie wzrastające znaczenie pomocy społecznej organi
zowanej i świadczonej przez jednostki organizacyjne kościołów, a także ochrona

10 Podobne rozwiązania proponuje M. S z c z e r b a ,  Charakter praw ny 5-dniowego terminu 2  art. 8. §  3 ko
deksu rodzinnego i opiekuńczego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, s. 122.

11 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. nr 7, poz. 58 ze zm.) zezwala Policji (art. 
20, ust. 2, pkt 1) „pobierać, przetwarzać i wykorzystywać w celach wykrywczych i identyfikacyjnych informacje 
( ...)  a w szczególności 1) dane osobowe, o których mowa w art. 27, ust. 1 u staw y zd n ia  29 sierpnia 1 9 9 7 r .o o c h -  
ronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)”, czyli ujawniające „przekonania religijne lub filozo
ficzne, przynależność wyznaniową” . Podobne uprawnienia uzyskały w swoich ustawach służby: Agencja Bezpie
czeństwa W ewnętrznego, Agencja Wywiadu, Wojskowe Służby Informacyjne.



dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz posiadanie cmentarzy wyznaniowych, 
administrowanie nimi i ich nienaruszalność.

W rozdziale szóstym (Działalność własna kościołów i innych związków 
wyznaniowych, s. 187-205) zwrócono uwagę na realizowanie w oparciu o konsty
tucyjną zasadę autonomii i niezależności każdego w swoim zakresie (państwa
i Kościoła) spraw związanych z wykonywaniem funkcji religijnych, swobodę 
kształtowania swoich struktur organizacyjnych i obsadę stanowisk kościelnych. Ta 
ostatnia swoboda Kościoła nie jest absolutna i podlega ograniczeniu poprzez zasa
dę prenotyfikacji, czyli zgodnie z art. 7, ust. 4 Konkordatu władza kościelna ma 
obowiązek poufnego powiadomienia Rady Ministrów' RP o nazwisku kandydata na 
urząd biskupa diecezjalnego przed ogłoszeniem jego nominacji12; ograniczeniem 
także jest wymóg obywatelstwa polskiego dla biskupów13 i członków Konferencji 
Episkopatu Polski14. W ramach działalności własnej kościołów mieści się m.in. 
publiczne organizowanie i odprawianie kultu publicznego, obchodzenie świąt reli
gijnych, działalność duszpasterska w wojsku (ostatnio chęć ustanowienia stałego 
duchownego dla muzułmańskich żołnierzy w Polsce złożyły władze Muzułmańskie
go Związku Religijnego)15, zakładach karnych i aresztach śledczych, w zakładach 
opieki zdrowotnej i instytucjach pomocy społecznej oraz poprzez media.

W rozdziale siódmym (Finansowe i majątkowe aspekty działalności ko
ściołów i innych związków wyznaniowych, s. 206-239) przedstawiono zasady dzia
łania i funkcję Funduszu Kościelnego oraz kwestię limitów odliczeń dla darczyń
ców na rzecz instytucji kościelnych16. Osobno poruszono kwestię perspektyw 
zmian modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce, a także kwestię zwol
nień podatkowych i celnych dla kościelnych osób prawnych i regulację spraw ma
jątkowych kościelnych osób prawnych oraz fundacji kościelnych.

W rozdziale ósmym (Administracja wyznaniowa i komisje państwowo-ko- 
ścielne, s. 240-249) zajęto się omówieniem m.in. trybu rejestrowania związków 
wyznaniowych przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyrażono 
słuszny pogląd, że w obowiązującym ustawodawstwie polskim nie ma przymusu pod
dania się przez jakąkolwiek grupę wyznawców procedurze rejestracji, a zatem każda 
niezarejestrowana grupa może swobodnie i legalnie działać. Niemniej, żeby taki zwią
zek był uważany za zinstytucjonalizowany w polskim porządku prawnym, ze wszyst
kimi z tego prawa płynącymi konsekwencjami, musi się poddać procedurze rejestra

12 Przepis art. 7, ust. 4 Konkordatu przewiduje: „W odpowiednim czasie poprzedzającym ogłoszenie no
minacji biskupa diecezjalnego Stolica Apostolska poda jego nazwisko do poufnej wiadomości Rządu Rzeczypo
spolitej Polskiej. Dołożone zostaną starania, aby to powiadomienie nastąpiło możliwie wcześnie” .

13 Art. 7, ust. 3 Konkordatu: „Stolica Apostolska będzie mianować biskupami w Polsce duchownych, któ
rzy są  obywatelami polskimi” .

14 Art. 6, ust. 5 Konkordatu: „Biskup nie będący obywatelem polskim nie będzie należał do Konferencji 
Episkopatu Polski. Biskup taki nie będzie sprawował jurysdykcji w Rzeczypospolitej Polskiej, wyjąwszy legata 
lub innego wysłannika papieskiego”.

15 W ten sposób chciano nawiązać do tradycji przedwojennej.
16 Zwrócono uwagę na nadal aktualną uchwalę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 

2005 r. (FPS 5/04), opublikowaną w ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 49, według której przepisy dotyczące darowizn 
na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą zawarte w ustawach indywidualnych dotyczących Kościoła ka
tolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego są lex specialis wobec przepisów ustawy o po
datku dochodowym od osób fizycznych. Por. glosa aprobująca P. C z e r s k ie g o ,  OSP 2005, nr 7-8, s. 387.



cyjnej w myśl przepisów prawa wyznaniowego (s. 242)17. Chyba, bez szkody dla pro
cesu wydawniczego, recenzowana książka mogłaby być wzbogacona o wykaz ko
ściołów i innych związków wyznaniowych w Polsce. Należy zaznaczyć, że aktualnie 
w Polsce do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych wpisanych jest 149 
(144 w dziale „A” Rejestru i 5 w dziale „B”).

W rozdziale dziewiątym (Sytuacja prawna osób duchownych, s. 250-277) 
przedstawiono zakres praw i obowiązków osób duchownych wobec obowiązków pań
stwowych, w tym związane ze służbą wojskową i zasadami przenoszenia do rezerwy, 
uprawnieniami duchownego jako świadka w niektórych rodzajach postępowań (kar
nym, cywilnym, administracyjnym i podatkowym), opodatkowaniem przychodów 
osób duchownych, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób duchownych i wy
nikającym z tych uprawnień prawem do świadczeń. W końcowej części książki po
mieszczono wielce pożyteczny Indeks rzeczowy (s. 279-284).

4. Przedstawiona książka jest typowym podręcznikiem akademickim, przeznaczonym 
do nauki prawa wyznaniowego lub przedmiotu o zbliżonym zakresie tematycznym. 
W ostatnich latach zaobserwować można rosnącą popularność prawa wyznaniowego 
niemalże we wszystkich państwowych i niepaństwowych uczelniach wyższych w Pol
sce, które kształcą przyszłych prawników świeckich i kościelnych (kanonicznych). 
Również studenci innych kierunków studiów mogą sięgnąć do tej lektury. Aktualność 
poruszanych tam zagadnień sprawia, że do tego kompendium wiedzy mogą sięgnąć 
również praktycy (nie tylko ze świeckiego wymiaru sprawiedliwości) szeroko pojętej 
obsługi prawnej, pracownicy państwowi lub samorządowi w sprawach z ich zakresu 
działania oraz wszyscy ci, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę o stosunkach państwo
-  Kościół.

17 Na marginesie naszych rozważań należy zwrócić uwagę, że w  literaturze przedmiotu używa się terminu 
„legalizacja działalności” związku wyznaniowego, która „dokonuje się przez wpis do rejestru kościołów i innych 
związków wyznaniowych”. O tóż pojęcie „legalizacja”  nie wytrzymuje krytyki w literaturze przedmiotu, chociaż 
niemałe grono prawników używa tego sformułowania, a nawet myli pojęcia „legalizacja” i „instytucjonalizacja” . 
Ostatnio głos w tej kwestii (terminologicznej) zabrał profesor T. J. Z ie l i ń s k i  (w recenzji książki Prawo wyzna
niowe tv systemie praw a polskiego. Materiały I  Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Kazimierz 
Dolny. 14-16 stycznia 2003, red. A. M e z g le w s k i ,  Lublin 2004, s. 375 + 4 nlb [8 kolorowych tabel], opubliko
wanej w „Państwie i Prawie” 2005, z. 12, s. 100). Podzielić należy jego pogląd, że nasze państwo jest podmiotem 
liberalnym i nie rości sobie prawa do koncesjonowania wolności religijnej, a więc to nie państwo de
cyduje o tym, czy dany kościół lub związek wyznaniowy chce mieć uregulowaną sytuację prawną w Polsce 
w oparciu o przepisy prawa wyznaniowego. Inicjatywę w decydowaniu o poziomie swojego funkcjonowania 
w polskim porządku prawnym Konstytucja RP (i inne przepisy) pozostawiły każdemu kościołowi z chwilą jego 
faktycznego zaistnienia (na mocy przepisów kościelnych). Zatem, jeżeli kościół lub związek wyznaniowy chce 
wejść do polskiego obrotu prawnego, czyli stać się podmiotem zinstytucjonalizowanym, musi spełnić szereg prze
słanek ustanowionych przez państwo. Dlatego poprawniej byłoby używać terminu związki wyznaniowe o uregu
lowanej sytuacji prawnej, czyli zinstytucjonalizowane (w polskim porządku prawnym) i o nieuregulowanej sytu
acji prawnej w polskim porządku prawnym, chociaż działające legalnie.


