
Konkordát mezi Vatikánem a Polskem Příloha číslo 11

Konkordát mezi Apoštolským stolcem 
a Polskou republikou

Významnou událostí posledních měsíců, která se odehrála ve středoevropském prostoru, je bezesporu ratifikace 
uvedené mezinárodní  smlouvy z  28.7.1993,  k  níž  z  polské strany došlo  23.2.1998.  Náš překlad konkordátu 
vychází z textu uveřejněného v publikaci, kterou vydal Bogusaw Trzeciak SJ pod názvem Relacje pastwo - Koció,  
konkordat 93 - 98 v nakladatelství Kontrast, Warszawa 1998.

Apoštolský stolec a Polská republika 
•         v úmyslu upravit trvale a harmonicky vzájemné vztahy 
•         berouce v úvahu skutečnost, že katolické náboženství vyznává většina občanů polské 

národnosti; 
•         podtrhujíce  poslání  Katolické  církve,  úlohu,  jíž  církev  sehrála  v  tisícileté  historii 

polského státu, jakož i význam pontifikátu Jeho Svatosti Jana Pavla II. pro současné 
dějiny Polska; 

•         zvažujíce rozhodující důležitost znovunabytí nezávislosti a suverenity polského státu 
a pečujíce o jeho rozvoj; 

•         potvrzujíce významný přínos církve pro rozvoj lidské osoby a upevnění morálky; 
•         vedeni  zmíněnými hodnotami a obecnými zásadami mezinárodního práva,  jakož i 

zásadami týkajícími se respektu k lidským právům a základním svobodám i odstranění 
všech forem nesnášenlivosti a diskriminace z náboženských důvodů; 

•         majíce za to, že rozvoj svobodné a demokratické společnosti je založen na respektu k 
důstojnosti lidské osoby a jejím právům; 

•         zohledňujíce novou organizační  strukturu církve v  Polsku,  stanovenou papežskou 
bulou "Totus Tuus Poloniae populus"; 

rozhodly se uzavřít tento konkordát,
Polská  republika  v  souladu  se  svými  ústavními  principy  a  zákony,  Apoštolský  stolec  v 
souladu s dokumenty II.  Vatikánského koncilu  o náboženské svobodě a o vztazích mezi 
církví o politickými společenstvími i v souladu s normami kanonického práva. 
Za  tímto  účelem  se  na  tom  co  následuje  dohodly  Apoštolský  stolec,  zastoupený  Jeho 
Excelencí  monsignorem  Józefem  Kowalczykem,  titulárním  biskupem  heraklijským, 
apoštolským nunciem ve Varšavě, a Polská republika, zastoupená Jeho Excelencí panem 
Krzysztofem Skubiszewskim, ministrem zahraničních věcí: 

Článek 1

Polská republika a Apoštolský stolec potvrzují, že stát a Katolická církev jsou každý ve své 
oblasti  nezávislí  a  autonomní,  a  zavazují  se  k  plnému  uznávání  této  zásady  ve  svých 
vzájemných vztazích a ke spolupráci na rozvoji člověka i obecného dobra. 

Článek 2

Aby byly vztahy mezi smluvními stranami zachovány a posíleny a aby strany uskutečňovaly 
jim svěřené poslání, apoštolský nuncius bude sídlit jako doposud v hlavním městě Polska a 
mimořádný zplnomocněný velvyslanec Polska u Apoštolského stolce bude sídlit v Římě. 

Článek 3

Polská republika zaručuje Katolické církvi a jejím právnickým a fyzickým osobám svobodu 
styků  a  komunikace  s  Apoštolským  stolcem,  s  biskupskými  konferencemi,  institucemi, 
organizacemi, jak tuzemskými, tak zahraničními. 
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Článek 4

1.      Polská republika uznává, že Katolická církev je právnická osoba. 

2.      Polská  republika  také  uznává  jako  právnické  osoby  všechny  teritoriální  a 
personální  církevní  instituce,  které  jsou  právnickými  osobami  na  základě 
kanonického práva. Církevní autorita o nich podá náležité oznámení příslušným 
státním orgánům. 

3.      Na žádost církevní autority mohou získat, v souladu s polským zákonem, statut 
právnické osoby také další církevní instituce. 

Článek 5

Stát respektuje právo na náboženskou svobodu a zaručuje proto Katolické církvi  obojího 
obřadu  svobodné  veřejné  vykonávání  jejího  poslání,  jakož  i  výkon  jurisdikce,  řízení  a 
spravování vlastních záležitostí v souladu s kanonickým právem. 

Článek 6

1.      Příslušné  církevní  autoritě  náleží  vytváření  struktur  církvi  vlastních;  to  jest 
zejména  zřizování,  změna  a  rušení  církevních  provincií,  arcidiecézí,  diecézí, 
vojenského  ordinariátu,  apoštolských  administratur,  osobních  a  územních 
prelatur, územních opatství, farností, institutů zasvěceného života a společností 
apoštolského života i ostatních církevních právnických osob. 

2.      Žádná  oblast  polského  území  nesmí  být  včleněna  do  diecéze  nebo  církevní 
provincie se sídlem vně hranic Polské republiky. 

3.      Žádná polská diecéze nebude rozšířena za hranice polského státu. 
4.      Biskup,  který  náleží  Polské  biskupské  konferenci,  nebude  členem  národní 

biskupské konference jiného státu. 
5.      Biskup,  který  není  polským  občanem,  nebude  členem  Polské  biskupské 

konference.  Nebude  také  vykonávat  jurisdikci  v  Polské  republice,  s  výjimkou 
legátů nebo jiných papežských vyslanců. 

Článek 7

1.      Církevní  úřady  jsou  obsazovány  příslušnou  církevní  autoritou  v  souladu  s 
ustanoveními kanonického práva. 

2.      Jmenování a odvolávání biskupů přísluší výlučně Apoštolskému stolci. 
3.      V Polsku bude Apoštolský stolec vybírat  biskupy mezi  duchovními,  kteří  jsou 

polskými občany. 
4.      Dříve než Apoštolský stolec zveřejní jmenování diecézního biskupa, oznámí jeho 

jméno důvěrně a ve vhodné době vládě Polské republiky. Učiní se vše proto, aby 
toto sdělení bylo učiněno rychle. 

Článek 8

1.      Polská republika  zaručuje  Katolické církvi  svobodu  výkonu kultu  v  souladu s 
článkem 5. 
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2.      Organizace  veřejného  kultu  náleží  církevní  autoritě  podle  ustanovení 
kanonického práva a v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva. 

3.      Stát zaručuje nedotknutelnost míst, určených církevní autoritou k výkonu kultu a k 
pohřbívání zesnulých, a pouze k tomuto účelu. Z důležitých důvodů a po dohodě 
s příslušnou církevní autoritou lze určit toto místo k jiným účelům. Toto ustanovení 
neznamená  omezení  polského  zákona  o  případech  vyvlastnění  v  souladu  s 
ustanoveními mezinárodního práva. 

4.      Výkon uvedeného kultu v místech jiných, než uvedených v bodě 3, nevyžaduje 
zmocnění  veřejných  autorit,  pokud příslušné  normy polského  práva  nestanoví 
jinak, zejména z důvodů bezpečnosti a veřejného pořádku. 

5.      Veřejná autorita může činit nezbytná opatření v místech zmíněných v bodě 3 i 
bez předběžného oznámení církevní autoritě, je-li to nezbytné pro ochranu života, 
zdraví nebo majetku. 

Článek 9

1. Dny pracovního volna jsou neděle a následující svátky: 
1. 1 leden - Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok), 
2. Velikonoční pondělí, 
3. Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Kristovy, 
4. 15. srpen - slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 
5. listopad - Slavnost Všech svatých, 
6. 25. prosinec - slavnost Narození Páně, 
7. 26. prosince - druhý den vánočního oktávu. 

2.      Výše uvedený výčet může být rozšířen dohodou smluvních stran. 

Článek 10

1. Od  okamžiku  svého  uzavření  má  kanonické  manželství  účinky  manželství 
uzavřeného v souladu s polským zákonem, jestliže 

a. mezi nupturienty nejsou překážky vyplývající z polského zákonodárství, 
b. u  příležitosti  slavení  manželství  učiní  nupturienti  souhlasný  projev  vůle  s 

příslušnými úkony, 
c. uzavření  manželství  bylo  zapsáno  do  občanských  matrik  jako  oznámení 

státnímu  úřadu  do  pěti  dnů  od  uzavření  manželství;  uvedená  lhůta  bude 
prodloužena v případě nedodržení z důvodu vyšší moci, dokud tato trvá. 

2.      Příprava  na  uzavření  manželství  zahrnuje  poučení  budoucích  manželů  o 
nerozlučitelnosti kanonického manželství a o ustanoveních polského práva ohledně 
účinků manželství. 

3.      Rozhodnost  a  platnosti  kanonického manželství  i  o  jiných manželských kauzách, 
stanovených kanonickým právem, přísluší výlučně církevní autoritě. 

4.      Rozhodovat o manželských kauzách ohledně účinků, stanovených polským právem, 
náleží výlučně státním soudům. 

5.      Otázka oznamování rozsudků o něhož v bodech 3 a 4 může být předmětem postupu 
podle článku 27. 

6.      Aby byl tento článek uveden do praxe, budou provedeny nezbytné změny v polském 
zákonodárství. 

Článek 11
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Smluvní  strany  prohlašují  společnou  vůli  spolupracovat  v  obraně  a  respektu  k  instituci 
manželství  a  rodiny  jako  základu  společnosti.  Zdůrazňující  hodnotu  rodiny  a  Apoštolský 
stolec ze své strany potvrzuje katolické učení o důstojnosti a nerozlučitelnosti manželství. 

Článek 12

1.      Uznávaje právo rodičů na náboženskou výchovu dětí  a princip tolerance, stát 
zaručuje  organizování  výuky náboženství  v  rámci  příslušného školského nebo 
předškolního  vyučujícího  programu  na  veřejných  školách  prvního  i  druhého 
stupně a v mateřských školách, řízených orgány veřejné správy. 

2.      Program výuky katolického náboženství a učební testy budou zpracovány péčí 
církevní autority, která s nimi seznámí příslušnou veřejnou autoritu. 

3.      Vyučující náboženství musí mít pověření (missio canonica) diecézního biskupa. 
Odvolání  tohoto pověření má za následek ztrátu práva na výuku náboženství. 
Kritéria pedagogické přípravy i formy a způsoby, jak se absolvuje tato příprava, 
bude  předmětem  dohod  mezi  příslušnými  veřejnými  autoritami  a  Polskou 
biskupskou konferencí. 

4.      Ohledně  obsahu  náboženské  výuky  a  výchovy  mají  vyučující  náboženství 
zachovávat  církevní  zákony  a  ustanovení;  v  ostatním  mají  dodržovat  státní 
zákony. 

5.      Katolická  církev  požívá  svobodu  v  pořádání  katechezí  pro  dospělé,  včetně 
vysokoškolské duchovní péče. 

Článek 13

Katolickým dětem a mládeži, účastnící se táborů pro mládež nebo jiných forem společného 
letního pobytu, je zaručeno vykonávání náboženských úkonů, zejména účast na mši svaté o 
nedělích a svátcích. 

Článek 14

1.      Katolická církev má právo zřizovat a spravovat vzdělávací a výchovné ústavy, 
zejména  mateřské  školy  a  školy  všech  stupňů  v  souladu  s  ustanoveními 
kanonického práva a podle principů vyhlášených příslušnými církevními zákony. 

2.      Při uskutečňování minimálního programu povinných vyučovacích předmětů a při 
vydávání  úředních  dokumentů  se  tyto  školy  řadí  podle  ustanovení  polského 
zákonodárství. Avšak v uskutečňování programu výuky jiných předmětů se tyto 
školy řídí církevními ustanoveními. Polské právo rozhoduje o veřejném charakteru 
těchto škol a ústavů. 

3.      Vyučující, vychovatelé a ostatní zaměstnanci, podobně jako žáci a chovanci škol 
a  ústavů  o  nichž  pojednává  bod  1  -  jsou-li  tyto  školy  nebo  ústavy  na  roveň 
veřejným školám nebo ústavům - požívají týchž práv a mají tytéž povinnosti, které 
náleží obdobným osobám ve veřejných školách a ústavech. 

4.      Školy a ústavy, o nichž pojednává bod 1, budou subvencovány státem a orgány 
územní samosprávy podle kritérií stanovených příslušnými státními zákony. 

Článek 15
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1.      Polská republika zaručuje Katolické církvi právo zřizovat a svobodně spravovat 
vyšší  školy,  tedy univerzity,  autonomní fakulty,  velké církevní  semináře a také 
ústavy vědeckého bádání. 

2.      Právní  status  vysokých  škol,  které  zmocňuje  bod  1,  a  také  způsoby  a  lhůty 
státního  uznání  jejich  akademických  stupňů  a  hodností  i  právní  status  fakult 
katolické teologie na státních univerzitách upravují dohody mezi vládou Polské 
republiky  a  Polskou  biskupskou  konferencí  s  předchozím  pověřením 
Apoštolského stolce. 

3.      Papežská teologická akademie v Krakově a Katolická univerzita v Lublině jsou 
subvencovány  státem.  Stát  vezme  v  úvahu  otázku  finanční  podpory,  o  níž 
pojednává bod 1. 

Článek 16

1.      Duchovní péče o vojáky katolického vyznání v činné vojenské službě,  včetně 
vojáků  z  povolání,  je  vykonáváno  polním  biskupem  v  rámci  vojenského 
ordinariátu, v souladu s kanonickým právem a statutem, schváleným Apoštolským 
stolcem po dohodě s příslušnými autoritami Polské republiky. 

2.      Vojákům, o nichž pojednává bod 1, je zaručena možnost svobodné účasti na mši 
svaté  o  nedělích  a  svátcích,  není-li  v  rozporu  se  závaznými  služebními 
povinnostmi. 

3.      Kněží, jáhnové i členové institutů zasvěceného života a společností apoštolského 
života po věčných slibech jsou určeni do zálohy. Seminaristům a těm, kdo složili 
časné sliby i novicům je odložena vojenská služba, aby mohli dokončit svá studia. 

4.      Kněží,  určení  do  zálohy  mohou  být  povoláni  na  vojenské  cvičení  pouze  za 
účelem  zaškolení  do  výkonu  funkce  vojenského  duchovního  na  žádost 
příslušného církevního představeného. 

5.      V případě všeobecné mobilizace nebo války určí církevní autorita doplňující počet 
kněží pro službu vojenských kaplanů; také jáhnů, seminaristů a členů institutů 
zasvěceného života a společenství apoštolského života pro zdravotnickou službu 
nebo pro civilní ochranu. 

Článek 17

1.      Osobám, pobývajícím v nápravných, výchovných a resocializačních zařízeních, 
jakož i  v  domovech sociální  péče a pomoci  a v  jiných ústavech a střediscích 
tohoto  druhu,  zaručuje  Polská  republika  podmínky  pro  výkon  náboženských 
úkonů a pro dobrodiní náboženské péče. 

2.      Osobám, o nichž pojednává bod 1, jsou zaručeny zejména možnosti účasti na 
nedělní a sváteční mši, na katechezi a na duchovních obřadech, jakož i dobrodiní 
individuální náboženské péče, avšak s přihlédnutím k účelu pobytu v příslušných 
zařízeních. 

3.      Za účelem prosazení práv osob, o nichž pojednává bod 1, diecézní biskup určí 
duchovní, s nimiž příslušná civilní instituce uzavře náležitou smlouvu. 

Článek 18
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Vzhledem k nezbytnému zaručení pastorační péče o národnostní menšiny přísluší diecézním 
biskupům rozhodovat o organizaci pastorační služby a katecheze ve vlastním jazyku těchto 
menšin. 

Článek 20

1.      Katolická církev má právo svobodně tisknout,  publikovat  a  rozšiřovat  jakékoli 
publikace, týkající se jejího poslání. 

2.      Katolická církev instituce mají právo vlastnit a užívat veřejné sdělovací prostředky 
a také vysílat programy veřejnoprávním rozhlasem a televizí, podle ustanovení 
polského práva. 

Článek 21

1.      Příslušné  církevní  instituce  mají  právo  vykonávat,  každá  podle  své  povahy, 
misijní,  charitativní  a  sociální  činnost.  K  tomu  účelu  mohou  mít  organizační 
struktury a pořádat a pořádat veřejné finanční sbírky. 

2.      Ustanovení polského práva o veřejných peněžních sbírkách neplatí v sbírkách na 
účely  náboženské,  církevní,  charitativně  sociální,  vědecké,  vzdělávací  a 
výchovné,  i  na  vydržování  duchovních  a  řeholníků,  jestliže  se  uskutečňují  v 
církevních prostorách, v kaplích a za okolností, určených zvykem v dané oblasti a 
tradičně ustáleným způsobem. 

Článek 22

1.      Činnost,  kterou  vyvíjejí  církevní  právnická  osoby  za  účely  humanitárními, 
charitativně-sociálními, vědeckými a výchovně-vzdělávacími, je právně postavena 
na roveň obdobným činnostem, vyvíjeným civilními institucemi. 

2.      Ve  finančních  otázkách  institucí,  církevního  majetku  i  kléru  smluvní  strany, 
vycházejíce z polského zákonodárství a z platných církevních norem, ustanoví 
zvláštní  komisi,  která připraví  nezbytné změny.  Nová úprava zohlední  potřeby 
církve, berouc v úvahu její poslání a současnou praxi církevního života v Polsku. 

3.      Veřejným  autoritám  budou  určeny  církevní  instituce  kompetentní  pro  otázky, 
zmíněné v bodě 2. 

4.      Polská republika, nakolik je to možné, poskytuje hmotnou podporu na opravy a 
restaurování posvátných památných objektů a k nim náležejících budov, jakož i 
uměleckých děl, které jsou součástí kulturního dědictví. 

Článek 23

Církevní  právnické  osoby  mohou  nabývat,  vlastnit,  užívat  a  zřizovat  nemovitý  i  movitý 
majetek, a také získávat vlastnická práva podle ustanovení polského práva. 

Článek 24

Církev má právo stavět, rozšiřovat a spravovat posvátné a církevní budovy - v souladu s 
polskými zákony. O nezbytnosti výstavby kostela nebo zřízení hřbitova rozhoduje diecézní 
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biskup nebo příslušný ordinář. Příslušné církevní autority přistupují ke stavbě posvátných a 
církevních budov nebo ke zřízení hřbitova poté, co získaly nezbytná úřední povolení. 

Článek 25

1.      V  každé  diecézi  zřídí  diecézní  biskup  komisi  pro  spolupráci  s  příslušnými 
veřejnými autoritami za účelem ochrany kulturních památek národního významu, 
jakož i archivních nebo uměleckých dokumentů, nacházejících se v posvátných a 
církevních budovách. 

2.      Příslušné  veřejné  autority  a  Polská  biskupská  konference  vydají  normy  o 
zpřístupnění kulturních památek, které jsou ve vlastnictví nebo ve správě církve. 

Článek 26

Církevní  právnické  osoby  mohou  zřizovat  nadace.  Tyto  nadace  se  řídí  ustanoveními 
polského práva. 

Článek 27

Problémy které si vyžádají nová nebo doplňující řešení, budou upraveny novými úmluvami 
mezi  smluvními  stranami  nebo  dohodami  mezi  vládou  Polské  republiky  a  Polskou 
biskupskou konferencí s předchozím zmocněním Apoštolského stolce. 

Článek 28

Smluvní strany budou usilovat o diplomatické řešení případných vzájemných sporů ohledně 
výkladu nebo aplikace ustanovení tohoto konkordátu. 

Článek 29

Tento  konkordát  podléhá  ratifikaci.  Vstoupí  v  účinnost  jeden  měsíc  po  dni  výměny 
ratifikačních listin. 

Tento konkordát byl vyhotoven ve Varšavě 28. července 1993 ve dvojím originále, v jazyce 
polském a italském; oba texty jsou stejně autentické. 
Na  doklad  toho  podepsali  zplnomocněnci  smluvních  stran  tento  konkordát  a  opatřili  jej 
vlastními pečetěmi. 

Józef Kowalczyk 
Krzysztof Skubiszewski

(http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/konkorda.htm)
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KONKORDAT  POLSKI  10.02.1925
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej my, Stanisław Wojciechowski, prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, 
wiadomym czynimy: 

W dniu dziesiątym lutego tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku podpisany został w 
Rzymie Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, który słowo w 
słowo brzmi następująco: 

Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. W imię 
Przenajświętszej i Niepodzielnej Trójcy Jego Świątobliwość Papież Pius XI i Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski, pragnąc określić stanowisko Kościoła 
katolickiego w Polsce i ustalić zasady, które w godny i trwały sposób kierować będą 
sprawami kościelnymi na ziemiach Rzeczypospolitej, postanowili zawrzeć Konkordat. Wobec 
tego Jego Świątobliwość Papież Pius XI i Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław 
Wojciechowski zamianowali swymi pełnomocnikami: 

Ojciec Święty: Jego Eminencję Najczcigodniejszego Kardynała Piotra Gasparri, Swego 
Sekretarza Stanu, Prezydent Rzeczypospolitej: Jego Ekscelencję Władysława Skrzyńskiego, 
Ambasadora Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej i Profesora Stanisława Grabskiego, 
Posła na Sejm Polski, byłego ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Pełnomocnicy powyżsi, po wymianie swych pełnomocnictw, powzięli postanowienia 
następujące, do których Wysokie Układające się Strony zobowiązują się odtąd stosować. 

Artykuł I

Kościół katolicki, bez różnicy obrządków, korzystać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej z 
pełnej wolności. Państwo zapewnia Kościołowi swobodne wykonywanie Jego władzy 
duchownej i Jego jurysdykcji, jak również swobodną administrację i zarząd sprawami i Jego 
majątkiem, zgodnie z prawami boskimi i prawem kanonicznym. 

Artykuł II

Biskupi, duchowieństwo i wierni będą swobodnie i bezpośrednio znosić się ze Stolicą 
Apostolską. W wykonywaniu swych funkcji biskupi swobodnie i bezpośrednio znosić się 
będą ze swym duchowieństwem i swymi wiernymi oraz ogłaszać swe zalecenia, nakazy i listy 
pasterskie. 

Artykuł III

Celem utrzymania przyjaznych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą 
Polską w Polsce rezydować będzie Nuncjusz Apostolski, zaś przy Stolicy Apostolskiej 
Ambasador Rzeczypospolitej. Uprawnienia Nuncjusza Apostolskiego w Polsce rozciągać się 
będą na terytorium Wolnego Miasta Gdańska. 

Artykuł IV
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Władze cywilne udzielać będą swej pomocy przy wykonywaniu postanowień i dekretów 
kościelnych: 

a) w razie destytucji duchownego, pozbawienia go beneficjum kościelnego, po ogłoszeniu 
dekretu kanonicznego o wspomnianej destytucji lub pozbawieniu oraz w razie zakazu 
noszenia sukni duchownej, 
b) w razie poboru taks lub prestacji, przeznaczonych na cele kościelne, a przewidzianych 
przez ustawy państwowe, 
c) we wszystkich innych wypadkach, przewidzianych przez prawo obowiązujące. 

Artykuł V

Duchowni w wykonywaniu swych urzędów cieszyć się będą szczególną opieką prawną. Na 
równi z urzędnikami państwowymi korzystać oni będą z prawa zwolnienia od zajęcia 
sądowego części swych uposażeń. Duchowni, którzy otrzymali święcenia, zakonnicy, którzy 
złożyli śluby, uczniowie seminaryjni i nowicjusze, którzy wstąpili do seminariów lub 
nowicjatów przed wypowiedzeniem wojny, będą zwolnieni ze służby wojskowej z wyjątkiem 
pospolitego ruszenia. W tym ostatnim wypadku księża posiadający święcenia kapłańskie 
wykonywać będą w wojsku swój urząd kapłański, tak jednak, aby na tym nie ucierpiało dobro 
parafii, inni zaś członkowie duchowieństwa będą powołani do służby sanitarnej. Duchowni 
będą zwolnieni z obowiązków obywatelskich niezgodnych z powołaniem kapłańskim, jak to: 
sędziów przysięgłych, członków trybunałów itd. 

Artykuł VI

Nienaruszalność kościołów, kaplic i cmentarzy jest zapewniona, tak jednak, aby z tego 
powodu nie ucierpiało bezpieczeństwo publiczne. 

Artykuł VII

Wojska Rzeczypospolitej korzystać będą z wszelkich wyróżnień, jakich Stolica Apostolska 
udziela wojskom zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. W szczególności kapłani 
posiadać będą prawa proboszczowskie w stosunku do wojskowych i do ich rodzin i 
wykonywać będą czynności swego urzędu kościelnego pod jurysdykcją biskupa polowego, 
który będzie miał prawo ich wyboru. Stolica Apostolska przyzwala, aby duchowieństwo to, w 
sprawach dotyczących jego służby wojskowej podlegało władzom wojskowym. 

Artykuł VIII

W niedziele i w dzień święta narodowego Trzeciego Maja księża odprawiający nabożeństwa 
odmawiać będą modlitwę liturgiczną za pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej i jej 
Prezydenta. 

Artykuł IX

Żadna część Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zależała od biskupa, którego siedziba 
znajdowałaby się poza granicami Państwa Polskiego. Hierarchia katolicka w 
Rzeczypospolitej Polskiej będzie zorganizowana, jak następuje: 
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A. Obrządek łaciński 

I. Prowincja kościelna gnieźnieńsko-poznańska: Arcybiskupstwo gnieźnieńsko-poznańskie, 
Dieceja chełmińska, Diecezja włocławska. 

II. Prowincja kościelna warszawska: Arcybiskupstwo warszawskie, 
Diecezja płocka, Diecezja sandomierska, Diecezja lubelska, Diecezja podlaska, Diecezja 
łódzka. 

III. Prowincja kościelna wileńska: Arcybiskupstwo wileńskie, 
Diecezja łomżyńska, Diecezja pińska. 

IV. Prowincja kościelna lwowska: Arcybiskupstwo lwowskie, Diecezja przemyska, Diecezja 
łucka. 
V. Prowincja kościelna krakowska: Arcybiskupstwo krakowskie, Diecezja tarnowska, 
Diecezja kielecka, Diecezja częstochowska, Diecezja śląska. 

B. Obrządek grecko-rusiński 

Prowincja kościelna lwowska: Arcybiskupstwo lwowskie, Diecezja przemyska, Diecezja 
stanisławowska. 

C. Obrządek ormiański 

Arcybiskupstwo lwowskie. 

Stolica Apostolska nie przedsięweźmie żadnej zmiany w powyższej hierarchii lub w 
rozgraniczeniu prowincji i diecezji, jak tylko w zgodzie z Rządem Polskim, z wyjątkiem 
drobnych sprostowań granic, wymaganych dla dobra dusz. 

Artykuł X

Tworzenie i przemiana beneficjów kościelnych, kongregacji i zakonów, jak również ich 
domów i zakładów, zależeć będzie od władzy kościelnej, która ilekroć powyższe zarządzenia 
pociągałyby za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, poweźmie te zarządzenia w porozumieniu 
się z Rządem. Cudzoziemcy nie będą otrzymywali stanowisk przełożonych prowincji 
zakonnych, chyba za odpowiednim zezwoleniem Rządu. 

Artykuł XI

Wybór arcybiskupów i biskupów należy do Stolicy Apostolskiej. Jego Świątobliwość zgadza 
się zwracać do Prezydenta Rzeczypospolitej przed mianowaniem Arcybiskupów i Biskupów 
diecezjalnych, koadiutorów cum iure succesionis (z prawem następstwa - przyp. aut.) oraz 
Biskupa polowego, aby upewnić się, że Prezydent nie ma do podniesienia przeciw temu 
wyborowi względów natury politycznej. 

Artykuł XII
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Ordynariusze powyżsi, przed objęciem swych czynności, złożą na ręce Prezydenta 
Rzeczypospolitej przysięgę wierności według formuły następującej: Przed Bogiem i na 
Święte Ewangelie przysięgam i obiecuję, jak przystoi Biskupowi, wierność Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przysięgam i obiecuję, iż z zupełną lojalnością szanować będę Rząd, ustanowiony 
Konstytucja, i że sprawię, aby go szanowało moje duchowieństwo. 

Przysięgam i obiecuję poza tym, że nie będę uczestniczył w żadnym porozumieniu ani nie 
będę obecny przy żadnych naradach, które by mogły przynieść szkodę Państwu Polskiemu 
lub porządkowi publicznemu. Nie pozwolę memu duchowieństwu uczestniczyć w takich 
poczynaniach. Dbając o dobro i interes Państwa, będę się starał o uchylenie od niego 
wszelkich niebezpieczeństw, o których wiedziałbym, że mu grożą. 

Artykuł XIII

1) We wszystkich szkołach publicznych, z wyjątkiem szkół wyższych, nauka religii jest 
obowiązkowa. Nauka ta będzie udzielana młodzieży katolickiej przez nauczycieli, 
mianowanych przez władze szkolne, które wybierać ich będą wyłącznie spośród osób, 
upoważnionych przez Ordynariuszów do nauczania religii. Właściwe władze kościelne 
nadzorować będą nauczanie religii pod względem jego treści i moralności nauczycieli. W 
razie gdyby ordynariusz odebrał nauczycielowi dane mu upoważnienie, to ten ostatni będzie 
przez to samo pozbawiony prawa nauczania religii. Te same zasady, dotyczące wyboru i 
odwoływania nauczycieli, będą stosowane do profesorów, docentów i asystentów 
uniwersyteckich na wydziałach teologii katolickiej (nauk kościelnych) uniwersytetów 
państwowych. 

2) We wszystkich diecezjach Kościół katolicki posiadać będzie seminaria duchowne, 
odpowiednie do prawa kanonicznego, którymi będzie kierował i w których będzie mianował 
nauczycieli. Dyplomy naukowe wystawione przez wyższe seminaria będą wystarczały dla 
nauczania religii we wszystkich szkołach publicznych, z wyjątkiem szkół wyższych. 

Artykuł XIV

Dobra należące do Kościoła nie będą przedmiotem żadnego aktu prawnego zmieniającego ich 
przeznaczenie, inaczej jak za zgodą władzy duchownej, z wyjątkiem wypadków 
przewidzianych przez ustawy o wywłaszczeniu w celu regulacji dróg przewozowych i rzek, 
obrony państwowej oraz podobnych celów. W każdym razie przeznaczenie nieruchomości i 
ruchomości, poświęconych wyłącznie dla służby Bożej, jako to: kościołów, przedmiotów 
należących do nabożeństw itp., nie będzie mogło być zmienione, bez uprzedniego 
pozbawienia ich przez właściwą władzę kościelną ich charakteru rzeczy poświęconych. 

Żadna budowa, przemiana lub restauracja kościołów i kaplic nie będzie dokonywana inaczej, 
jak tylko zgodnie z technicznymi i artystycznymi przepisami ustaw, dotyczących budowy 
gmachów i konserwacji zabytków. 

W każdej diecezji stworzona będzie komisja, mianowana przez biskupa w porozumieniu z 
właściwym ministrem, dla ochrony w kościołach i lokalach kościelnych starożytności, dzieł 
sztuki, dokumentów archiwalnych i rękopisów, posiadających wartość historyczną i 
artystyczną. 
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Artykuł XV

Duchowni, ich majątek oraz majątek osób prawnych kościelnych i zakonnych podlegać będą 
opodatkowaniu na równi z osobami i majątkiem obywateli Rzeczypospolitej oraz osób 
prawnych świeckich, z wyjątkiem wszakże budynków poświęconych służbie Bożej, 
seminariów duchownych, domów przygotowawczych dla zakonników i zakonnic, domów 
mieszkalnych zakonników i zakonnic składających śluby ubóstwa, oraz dóbr i praw 
majątkowych, których dochody są przeznaczone na cele kultu religijnego i nie przyczyniają 
się do dochodów osobistych beneficjariuszów. Pomieszczenia biskupów i duchowieństwa 
parafialnego oraz ich lokale urzędowe będą traktowane przez Skarb na równi z 
pomieszczeniami urzędowymi funkcjonariuszów i lokalami instytucji państwowych. 

Artykuł XVI

Wszystkie polskie osoby prawne kościelne i zakonne mają zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, prawo nabywania, odstępowania, posiadania i administrowania 
według prawa kanonicznego swego majątku ruchomego i nieruchomego, jak również prawo 
stawania przed wszelkimi instancjami i władzami państwowymi dla obrony swych praw 
cywilnych. Osoby prawne kościelne i zakonne są uznane za polskie, o ile cele, dla których 
powstały, dotyczą spraw kościelnych lub zakonnych Polski, i o ile osoby upoważnione do 
reprezentowania ich i do zarządzania dobrami przebywają stale na ziemiach Rzeczypospolitej 
Polskiej. Osoby prawne kościelne i zakonne nie odpowiadające powyższym warunkom 
korzystać będą z praw cywilnych przyznawanych przez Rzeczpospolitą cudzoziemcom. 

Artykuł XVII

Osoby prawne kościelne i zakonne mają prawo zakładania, posiadania i zarządzania, według 
prawa kanonicznego i zgodnie z powszechnym prawem państwowym, cmentarzy, 
przeznaczonych do grzebania katolików. 

Artykuł XVIII

Duchowni i wierni wszelkich obrzędów, znajdujących się poza swymi diecezjami, podlegać 
będą ordynariuszom miejscowym według przepisów prawa kanonicznego. 

Artykuł XIX

Rzeczpospolita zapewnia właściwym władzom prawo nadawania, zgodnie z przepisami 
prawa kanonicznego, funkcji, urzędów i beneficjów kościelnych. Przy nadawaniach 
beneficjów proboszczowskich stosowane będą następujące zasady: Na ziemiach 
Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą otrzymać, chyba za zezwoleniem Rządu Polskiego, 
beneficjów proboszczowskich: 1) cudzoziemcy nienaturalizowani, jako też osoby, które nie 
odbyły studiów teologicznych w instytutach teologicznych w Polsce lub w instytutach 
papieskich, 2) osoby, których działalność jest sprzeczna z bezpieczeństwem Państwa. 

Przed dokonaniem nominacji na te beneficja władza duchowna zasięgnie wiadomości od 
właściwego Ministra Rzeczypospolitej, aby się upewnić, iż żaden z powodów, 
przewidzianych wyżej pod punktami 1) i 2) nie stoi temu na przeszkodzie. W razie gdyby 
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Minister nie przedstawił w ciągu 30 dni zarzutów takich przeciw osobom, których nominacja 
jest zamierzona, władza kościelna nominacji dokona. 

Artykuł XX

W razie, gdyby władze Rzeczypospolitej miały podnieść przeciw danemu duchownemu 
zarzuty co do jego działalności, jako sprzecznej z bezpieczeństwem Państwa, Minister 
właściwy przedstawi wspomniane zarzuty Ordynariuszowi, który zgodnie z tymże Ministrem 
poweźmie w ciągu trzech miesięcy odpowiednie zarządzenia. W razie rozbieżności między 
Ordynariuszem a Ministrem Stolica Apostolska poruczy rozwiązanie sprawy dwom 
duchownym przez nią wybranym, którzy zgodnie z dwoma delegatami Prezydenta 
Rzeczypospolitej powezmą postanowienie ostateczne. 

Artykuł XXI

Prawo patronatu, zarówno państwowego, jak osób prywatnych, pozostaje w mocy aż do 
nowego układu. Prezenta godnego duchownego na wakujące stanowisko dokonywana będzie 
przez patrona w ciągu dni 30, według listy trzech nazwisk przedstawionej przez 
Ordynariusza. Jeżeli w ciągu dni 30 prezenta nie zostanie wykonana, obsadzenie odnośnego 
beneficjum stanie się wolne. W wypadkach, w których chodzi o beneficjum proboszczowskie, 
Ordynariusz, przed dokonaniem nominacji, zasięgnie, zgodnie z art. XIX, zdania właściwego 
Ministra. 

Artykuł XXII

W razie, gdyby duchowni lub zakonnicy byli oskarżeni przed sądem świeckim o zbrodnie 
przewidziane przez prawa karne Rzeczypospolitej, sądy wspomniane zawiadomią 
niezwłocznie właściwego Ordynariusza o każdej sprawie tego rodzaju i, w danym razie, 
prześlą mu akt oskarżenia oraz wyrok sądowy wraz z jego motywami. Ordynariusz względnie 
jego delegat, po zakończeniu przewodu sądowego, będą mieli prawo zapoznania się z 
odnośnymi aktami. W razie aresztowania lub uwięzienia wspomnianych wyżej osób, władze 
cywilne zachowywać będą względy, należne ich stanowi i stopniowi hierarchicznemu. 

Duchowni i zakonnicy będą zatrzymywani w areszcie i będą odbywali kary pozbawienia 
wolności w pomieszczeniach oddzielnych od pomieszczeń dla osób świeckich, o ile nie 
zostali pozbawieni godności kościelnej przez właściwego Ordynariusza. W razie skazania ich 
na areszt wyrokiem, będą odbywali tę karę w klasztorze lub innym domu zakonnym, w 
pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych. 

 Artykuł XXIII

Żadna zmiana w języku, używanym w diecezjach obrządku łacińskiego do kazań, nabożeństw 
dodatkowych i wykładów innych niż wykłady nauk świętych w seminariach, nie będzie 
dokonywana inaczej jak za specjalnym upoważnieniem Konferencji Biskupów Obrządku 
Łacińskiego. 

Artykuł XXIV
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1. Rzeczpospolita Polska uznaje prawo osób prawnych kościelnych i zakonnych do 
wszystkich majątków ruchomych i nieruchomych, kapitałów, dochodów oraz innych praw, 
które te osoby prawne posiadają obecnie na obszarze Państwa Polskiego. 

2. Rzeczpospolita Polska zgadza się, aby wspomniane powyżej prawa własności w razie, 
gdyby nie były jeszcze wpisane do ksiąg hipotecznych na imię posiadających je osób 
prawnych (biskupstw, kapituł, kongregacji, zakonów, seminariów, beneficjów 
proboszczowskich, innych beneficjów etc.), zostały do nich wpisane, a to na podstawie 
deklaracji właściwego Ordynariusza, poświadczonej przez właściwą władzę cywilną. 

3. Sprawa dóbr, których Kościół został pozbawiony przez Rosję, Austrię i Prusy, a które 
obecnie znajdują się w posiadaniu Państwa Polskiego, zostanie załatwiona przez układ 
późniejszy. Do tego czasu Państwo Polskie zapewnia Kościołowi dotacje roczne nie niższe, 
jako wartość rzeczywista, od dotacji, które rząd rosyjski, austriacki i pruski wypłacały 
Kościołowi na ziemiach należących obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacje 
wspomniane będą obliczane i rozdzielane według wskazań, zawartych w załączniku A. W 
razie parcelacji rzeczonych dóbr mensy biskupie, seminaria i beneficja proboszczowskie, nie 
posiadające obecnie ziemi lub posiadające ją w ilościach niedostatecznych, otrzymają ją na 
własność, w miarę rozporządzalności aż do wysokości 180 hektarów na mensę biskupią, 180 
hektarów na seminarium i zależnie od gatunku ziemi od 15 do 30 hektarów na beneficjum 
proboszczowskie. Suma ryczałtowa pieniężnych uposażeń oznaczona w załączniku A, będzie 
zmniejszana w diecezjach, w których te ziemie będą nadane, o 50 złotych rocznie od każdego 
hektara nadanego w sposób powyższy. 

4. Utrzymane zostanie przeznaczenie dóbr, które Rzeczpospolita Polska rewindykowałaby u 
dawnych państw rozbiorczych, jako następczyni w prawach państw powyższych z tytułu ich 
prawnego stosunku do osób prawnych kościelnych i zakonnych w Polsce, dotyczącego już to 
prestacji, zapewnionych przez te państwa osobom prawnym kościelnym i zakonnym, już to 
zarządu dóbr nieruchomych i kapitałów przeznaczonych dla Kościoła. 

5. Aby polepszyć gospodarcze i społeczne położenie ludności rolniczej i aby wzmóc tym 
bardziej pokój chrześcijański kraju, Stolica Apostolska zgadza się, aby Rzeczpospolita Polska 
wykupiła od beneficjów biskupich, od seminariów, od beneficjów kapitularnych, od 
beneficjów proboszczowskich oraz od zwykłych beneficjów, posiadających dobra ziemskie, te 
ilości ziemi rolnej, które by przewyższały dla każdej z wyżej wymienionych jednostek 15 do 
30 hektarów, zależnie od gatunku ziemi, dla probostw i zwykłego beneficjum, 180 hektarów 
dla mensy biskupiej i 180 hektarów dla seminarium. W diecezjach, w których seminaria nie 
posiadają ziem rolnych oddzielnie od ziem posiadanych przez Biskupstwo przyznane im 
będzie z ziem, należących do Biskupstwa, 180 hektarów wolnych od wykupu, niezależnie od 
180 hektarów przeznaczonych dla mensy biskupiej. 
  
6. Wymienione wyżej prawne osoby kościelne będą miały prawo wybrać same z dóbr do nich 
należących parcele z ziemi, które w ilościach wskazanych powyżej pozostaną ich własnością. 

7. Cena wykupu ziem wskazanych powyżej zostanie wypłacona według przepisów 
stosowanych przy wykupie ziem będących własnością osób prywatnych i pozostanie do 
rozporządzenia Kościoła. 
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8. Stolica Apostolska zgadza się także, aby ziemie rolne należące do domów kongregacji i 
zakonów oraz do ich zakładów dobroczynnych, uważanych każdy z osobna za oddzielną 
jednostkę rolną, zostały wykupione przez Państwo zgodnie z przepisami, które będą 
stosowane do wykupu dóbr należą cydr do osób prawnych świeckich, z prawem dla każdego z 
domów wspomnianych wyżej, jako też dla każdego z ich zakładów dobroczynnych, 
zachowania co najmniej 180 hektarów ziemi rolnej. 

9. Osoby prawne kościelne i zakonne będą miały prawo, na równi z osobami prawnymi 
świeckimi, bezpośredniego dokonywania parcelacji ziem rolnych, do nich należących. 

Artykuł XXV

Wszystkie prawa, rozporządzenia lub dekrety, sprzeczne z postanowieniami poprzednich 
artykułów, tracą moc prawną z chwilą wejścia w życie niniejszego Konkordatu. 

Artykuł XXVI

Stolica Apostolska dokona, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
Konkordatu i w porozumieniu z Rządem, utworzenia i rozgraniczenia prowincji kościelnych 
oraz diecezji wyliczonych w art. IX. Granice prowincji Kościelnych i diecezji będą 
odpowiadać granicom Państwa Polskiego. Dobra kościelne położone w Polsce, lecz należące 
do prawnych osób kościelnych i zakonnych, których siedziba znajduje się poza granicami 
Państwa Polskiego i odwrotnie, będą przedmiotem konwencji oddzielnej. 

Artykuł XXVII

Konkordat niniejszy wejdzie w życie w dwa miesiące po wymianie dokumentów 
ratyfikacyjnych. 
Sporządzono w Rzymie, dziesiątego lutego, tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku. 
(-) Piotr Kardynał  Gasparri 
(-) Wladysław Skrzyński 
(-) Stanisław Grabski 

Załącznik "A"
Uposażenia przyznane Kościołowi katolickiemu przez Państwo Polskie zgodnie z art. XXIV 
niniejszego Konkordatu obliczane będą w następujący sposób: 

I. Uposażenie duchowieństwa: 
Uposażenie miesięczne według bieżącej mnożnej dla urzędników państwowych. 

1. Kardynałowie - 2500 punktów oraz 800 zł na utrzymanie kapelanów, powozów etc. 
2. Arcybiskupi - 2000 punktów oraz 600 zł na utrzymanie kapelanów, powozów etc. 
3. Biskupi diecezjalni - 1700 punktów oraz 600 zł na utrzymanie kapelanów, powozów etc. 
4. Biskupi pomocniczy - 1250 punktów. 
5. Członkowie kapituł - 600 punktów. 
6. Proboszczowie - 270 punktów. 
 7. Rektorowie kościołów filialnych, wikariusze i urzędnicy konsystorscy - 200 punktów. 
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8. Zakonnicy kongregacji, pobierający uposażenie od Państwa - 125 punktów. 
9. Profesorowie seminariów - 600 punktów. 
10. Uczniowie seminariów - 125 punktów. 
11. Audytor Trybunału Świętej Roty (uposażenie profesorów zwyczajnych na 
uniwersytetach). 
12. Sekretarz Audytora - 600 punktów. 
13. Nauczyciel Instytutów Teologicznych, mający prawa profesorów gimnazjalnych 
(uposażenie nauczycieli szkół średnich). 

II. Uposażenie emerytalne roczne: 383 413 zł. 

1. Pensje emerytalne duchowieństwa - 254 117 zł 
2. Pensje emerytalne wdów i sierot po duchownych greckokatolickich - 129 296 zł. 

III. Uposażenie roczne chórów katedralnych i niższych urzędników kościelnych: 63 298 zł. 

IV. Koszta roczne administracji kościelnej - 750 940 zł. 

1. Wizytacje pasterskie Biskupów - 340 000 zł. 
2. Konsystorze biskupie - 66 000 zł. 
3. Prowadzenie ksiąg parafialnych - 197 940 zł. 
 4. Wydatki na pocztę - 147 000 zł. 

V. Zapomoga roczna dla zakładów kościelnych - 20 900 zł. 

VI. Roczny fundusz budowlany - 1016 000 zł. 

VII. Inne wydatki roczne - 45 500 zł. 

Uposażenia powyższe będą przyznawane przez Ministra Skarbu każdej diecezji oddzielnie, w 
sumach ryczałtowych, ustalonych według poszczególnych budżetów, które przedstawiać będą 
właściwi Ordynariusze. Przy rozdziale pomiędzy diecezje całości uposażenia, przyznawanego 
przez Państwo proboszczom brany będzie w rachubę dochód z ziem posiadanych przez 
beneficja proboszczowskie. W razie potrzeby i o ile położenie finansowe Państwa na to 
pozwoli, uposażenia powyższe zostaną powiększone dostatecznie, aby zapewnić stosowny byt 
materialny proboszczom oraz innym członkom duchowieństwa, a to na zasadzie specjalnej 
umowy dotyczącej tak zwanych iura stolae. 

Rozdział uposażeń, wyliczonych powyżej, powierzony będzie w każdej diecezji 
Ordynariuszowi, który po wejściu w moc niniejszego Konkordatu złoży przysięgę wierności, 
przewidzianą w art. XII. 
(-)Piotr Kardynał Gasparri 
(-)Władysław Skrzyński 
(-)Stanisław Grabski. 

Zaznajomiwszy się z powyższym Konkordatem, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny, 
zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień, i oświadczamy, że jest 
przyjęty, ratyfikowany i zatwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany. 
Na dowód czego wydaliśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 
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Warszawa, dnia 30 maja 1925 roku. 
(-)S. Wojciechowski Prezydent Rzeczypospolitej 
(-)S. Grabski Prezes Rady Ministrów 
(-)A. Skrzyński Minister Spraw Zagranicznych 

(Dz. U. z 1925 r., nr 72, poz. 501 i poz. 502) 

(http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/konpol.htm)
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