
liczbç swiadkôw i dowodôw, jak rôwniez nie dopuszczac dowodôw 
przedstawionych s3 dowi w celu przedtuzania procesu” [3].

Prawo do obrony zagwarantowane w przepisach prawa kanonicznego jest 
wyrazem dbatosci o ludzk3  godnosc i poszanowaniem fundamentalnych praw 
kazdego cztowieka. Gwarancje do obrony aktualizuj3  siç w postaci uprawnieh 
przystuguj3 cych wiernym w procesie kanoniczym, stanowi3 c podstawç 
sprawiedliwego procesu. Dotyczy to takze zgtaszania srodkôw dowodowych. Nie 
ulega w3 tpliwosci, iz szczegôln3  rolç w procesie przestrzegania tego prawa 
odgrywaj3  sçdziowie, na ktôrych spoczywa ogromna odpowiedzialnosc dokonania 
sprawiedliwej i obiektywnej oceny materiatu dowodowego oraz zapewnienie 
stronom procesu kanonicznego mozliwosci swobodnego korzystania z prawa do 
obrony, a takze czuwaniem nad prawidtowosci3  jego realizacji i zapobieganiu jego 
naruszeh.

Bibliografia
1. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przektad polski zatwierdzony przez Konferencjç 

Episkopatu, Poznah, 1984.
2. Czaja A.M., Sçdzia w procesie o stwierdzenie niewaznosci matzehstwa, [w:] 

Struktura i dziatalnosc S3 du Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983-2015, red. 
Robert Kantor, Krakow 2016, s. 29-40.

3. Gôralski W. Matzehstwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 399-451.
4. Grçzlikowski J., Racje i sens „prawa do obrony” w procesie o niewaznosc 

matzehstwa, [w:] Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 53/3-4, 
2010, s. 197-222.

5. Leszczyhski G., Prawo do obrony w przemôwieniach Jana Pawta II do Roty 
Rzymskiej, [w:] Ius Matrimoniale 13 (19), 2008, s. 99-110.

6. Leszczyhski G., Gwarancje prawa do obrony w swietle Instrukcji Dignitas 
connubii, [w:] Ius Matrimoniale 13 (19), 2008, s. 111-123.

7. Mizihski A.G., Prawo wiernych do obrony w procesie kanonicznym, [w:] Teka 
Komisji Prawniczej, 2009, s. 76-93.

8. Stawniak H., Prawo do obrony w procesie kanonicznym :(refleksje na kanwie 
przemôwienia Jana Pawta II do Roty Rzymskiej w dniu 26.01.1989 roku), [w:] 
Prawo Kanoniczne :kwartalnik prawno-historyczny 33/1-2, 1990, s. 141-152.

9. Sztychmiler R. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom V. Ksiçga VII. 
Procesy, Poznah 2007, s.172-241.

10. Przemôwienie Jana Pawta II skierowane do Trybunatu Roty Rzymskiej 
wygtoszone w 1979 r.

Magdalena Sasin
studentka 3 roku prawa, Wydziat Prawa i Administracji 

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

WARUNKI ZATRUDNIENIA KATECHETY 
W POLSKIEJ SZKOLE PUBLICZNEJ

Dokumentem o fundamentalnym znaczeniu skutkuj3 cym zatrudnienie 
nauczyciela religii przez konkretn3  szkotç jest uzyskanie przez niego misji 
kanonicznej (missio canonica), czyli imienne skierowanie do nauczania religii w 
okreslonej szkole wydane przez kompetentn3  wtadzç koscieln3 . W  Kosciele
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katolickim misji kanonicznej udziela wtasciwy biskup diecezjalny. Katecheci innych 
Kosciotow i zwi^zkow wyznaniowych potrzebuj^ od swojego przetozonego 
specjalnego skierowania do nauczania religii, na podstawie ktorego dyrektor szkoty 
podpisuje z nimi umow§ o prac§.

Warunkiem posiadania przez nauczycieli religii misji kanonicznej lub 
skierowania do nauczania religii podyktowany jest tym, ze Koscioty i inne zwi^zki 
wyznaniowe musz^ miec mozliwosc wptywu na obsad^ stanowiska katechety. 
Nauczyciel religii jest przede wszystkim nauczycielem prawd, ktore sktadaj^ si§ na 
wktad wiary danego Kosciota. Misja kanoniczna jest zatem gwarantem wiernosci 
danego katechety doktrynie Kosciota, ktory go desygnowat do petnienia tej funkcji 
[1].

Nauczanie religii w szkole jest w kompetencji wtadzy koscielnej oraz swieckiej. 
Rozstrzyganie roznego rodzaju sporow powinno byc rozpatrywane na gruncie 
panstwo -  Kosciot. Katecheci w tym wypadku podlegaj^ koscielnemu, jak 
i panstwowemu porz^dkowi prawnemu. W Kosciele katolickim przepisy prawa 
reguluj^ce podstawy i zasady nauczania religii zawarte s^ przede wszystkim w 
Kodeksie Prawa Kanonicznego. Prawodawca koscielny w kan. 804 § 1 KPK 
podporz^dkowuje wszelkie nauczanie i wychowanie religijne w placowkach 
edukacyjnych kompetentnej wtadzy koscielnej. Ordynariusz miejsca powinien 
zatroszczyc si§ o to, zeby osoby wyznaczone do nauczania religii odznaczaty si§ 
zdrow^ nauk^, swiadectwem zycia chrzescijanskiego i umiej^tnosci^ 
pedagogiczn^. Moc^ kanonu 805 KPK gtowna i bezposrednia troska nad 
dziatalnosci^ Kosciota zostata powierzona biskupom diecezjalnym. Ordynariusz 
miejsca daje misj§ kanoniczn^. Ma prawo mianowania, zatwierdzania nauczycieli 
religii oraz usuwania lub z^dania usuni^cia, ilekroc wymaga tego dobro religii lub 
obyczajow
[2]. W  podejmowaniu decyzji biskup diecezjalny jest niezalezny. Konferencja 
Episkopatu nie ma zadnych uprawnien nadzorczych. W imieniu Stolicy Apostolskiej 
reguty dotycz^ce sprawowania we wtasciwy sposob formacji katechetycznej 
wydawane s^ przez K o n g re g a j Spraw Duchowienstwa. Prawo kanoniczne 
upowaznia Konferencja Episkopatow do wydawania norm ogolnych na terenie 
podlegaj^cym jej jurysdykcji. Wtadza w Kosciele ma charakter terytorialny w tym 
przypadku misja kanoniczna musi pochodzic od biskupa diecezjalnego wtasciwego 
miejsca. W  razie zmiany miejsca zatrudnienia b^dz podj^cia pracy rownoczesnie 
w innej szkole katecheta musi si§ postarac o now^ (drug^) misj§ kanoniczna [3].

W  Polsce Konkordat z 28 lipca 1993 r. stanowi podstawy prawn^ zatrudnienia 
w szkole nauczycieli religii katolickiej. Zgodnie art. 12 tego aktu prawnego 
nauczyciele religii musz^ posiadac upowaznienie od biskupa diecezjalnego. 
Natomiast art. 14 Konkordatu okresla warunki utraty uprawnienia katechety do 
nauczania religii. Cofniecie misji kanonicznej jest jednoznaczne z utraty prawa do 
nauczania religii. Kwestie zwi^zane z wyksztatceniem pedagogicznym katechetow 
winny byc rozstrzygni^te w porozumieniu mi^dzy kompetentn^ wtadzy panstwow^ 
a Konferencja Episkopatu Polski. Zarowno program nauczania oraz podr^czniki 
opracowuje wtadza koscielna. Jesli chodzi o kwesti§ tresci nauczania i wychowania 
religijnego nauczyciele podlegaj^ zarz^dzeniom koscielnym. Konkordat odnosi si§ 
jedynie do nauczycieli religii katolickiej.[4] Identyczne zasady panuj^, jezeli chodzi o 
zatrudnianie przez szkoty publiczne nauczycieli religii innych wyznan. Wynikaj^ one 
z tresci przepisu zawartego w § 5 Ust 1 rozporz^dze nia MEN z dn. 14 kwietnia
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1992 r., w ktôrym czytamy: „szkota moze zatrudnic nauczyciela religii - katechetç 
szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyt3 cznie na podstawie imiennego, 
pisemnego skierowania do danej szkoty, wydanego przez:

w przypadku Kosciota katolickiego - wtasciwego biskupa diecezjalnego 
w przypadku innych wyznah - wtasciwych biskupôw lub zwierzchnikôw 

kosciotôw albo zwi3 zkôw wyznaniowych” [5].
Nauczyciel religii wchodzi w sktad rady pedagogicznej. Kwalifikacje zawodowe 

nauczycieli religii okreslaj3  odpowiednio wtasciwe wtadze poszczegôlnych 
zwi3 zkôw wyznaniowych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dokument missio cannonica wydany jest na czas okreslony, czyli wygasa po 
uptywie oznaczonego czasu b3 dz nieokreslony czyli od momentu jego cofniçcia. 
Utracenie misji kanonicznej na skutek wygasniçcia lub cofniçcia przez biskupa 
diecezjalnego skutkuje koniecznosci3  ust3 pienia nauczyciela religii z zajmowanego 
stanowiska. Biskupi diecezjalni, na mocy swej wtadzy prawodawczej, mog3  w 
sposob swobodny mianowac, zwalniac, przenosic katechetow. Jednakze o kazdej 
takiej decyzji zgodnie z Rozporz3 dzeniem Ministra Edukacji Narodowej musi 
powiadomic dyrektora szkoty lub placowki. Takie kompetencje wynikaj3  z 
przepisow zawartych w KPK (kan. 775 § 1 i kan. 805) z ktorych wynika, iz 
„Ordynariusz miejsca ma prawo usuwania katechetow, ilekroc wymaga tego dobro 
religii lub obyczajow”.
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