
POROZUMIENIE ZAWARTE MIĘDZY 

PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ I EPISKOPATU POLSKI 

14 kwietnia 1950 roku, Kraków 

 

W celu zapewnienia Narodowi, Polsce Ludowej i jej obywatelom najlepszych warunków 

rozwoju oraz możności wszechstronnej i spokojnej pracy — Rząd Rzeczypospolitej, który 

stoi na stanowisku poszanowania wolności religijnej oraz Episkopat Polski, mający na 

względzie dobro Kościoła i współczesną polską rację stanu — regulują swe stosunki w 

sposób następujący: 

1. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w pracy duszpasterskiej zgodnie z nauką Kościoła 

nauczało wiernych poszanowania prawa i władzy państwowej. 

2. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w swej działalności duszpasterskiej nawoływało 

wiernych do wzmożonej pracy nad odbudową kraju i nad podniesieniem dobrobytu Narodu. 

3. Episkopat Polski stwierdza, że zarówno prawa ekonomiczne, historyczne, kulturalne, 

religijne, jak i sprawiedliwość dziejowa wymagają, aby Ziemie Odzyskane na zawsze 

należały do Polski. Wychodząc z założenia, że Ziemie Odzyskane stanowią nieodłączną część 

Rzeczypospolitej, Episkopat zwróci się z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby administracje 

kościelne, korzystające z prawa biskupstw rezydencjalnych, były zamienione na stałe 

ordynariaty biskupie. 

4. Episkopat w granicach sobie dostępnych będzie się przeciwstawiał wrogiej Polsce 

działalności, a zwłaszcza antypolskim i rewizjonistycznym wystąpieniom części kleru 

niemieckiego. 

5. Zasada, że Papież jest miarodajnym i najwyższym autorytetem Kościoła, odnosi się do 

spraw wiary, moralności oraz jurysdykcji kościelnej, w innych natomiast sprawach 

Episkopatu kieruje się polską racją stanu. 

6. Wychodząc z założenia, że misja Kościoła może być realizowana w różnych ustrojach 

społeczno-gospodarczych, ustanowionych przez władzę świecką, Episkopat wyjaśni 

duchowieństwu, aby nie przeciwstawiało się rozbudowie spółdzielczości na wsi, ponieważ 

wszelka spółdzielczość w istocie swej jest oparta na etycznym założeniu natury ludzkiej, 

dążącej do dobrowolnej solidarności społecznej, mającej na celu dobro ogółu. 

7. Kościół — zgodnie ze swymi zasadami — potępiając wszelkie wystąpienia antypaństwowe 

będzie przeciwstawiał się zwłaszcza nadużywaniu uczuć religijnych w celach 

antypaństwowych. 

8. Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać 

będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał 

konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji 

podziemnej i antypaństwowej. 



9. Episkopat, zgodnie z nauką Kościoła, będzie popierał wszelkie wysiłki zmierzające do 

utrwalenia pokoju i będzie się sprzeciwiał, w zakresie swych możliwości, wszelkim dążeniom 

do wywołania wojny. 

10. Nauka religii w szkołach. 

a) Rząd nie zamierza ograniczyć obecnego stanu nauczania religii w szkołach; programy 

nauczania religii będą opracowane przez władze szkolne wspólnie z przedstawicielami 

Episkopatu; szkoły będą zaopatrzone w odpowiednie podręczniki; nauczyciele religii świeccy 

i duchowni będą traktowani na równi z nauczycielami innych przedmiotów; wizytatorów 

nauczania religii władze szkolne będą powoływały w porozumieniu z Episkopatem. 

b) Władze nie będą stawiały przeszkód uczniom w braniu udziału w praktykach religijnych 

poza szkołą. 

Aneks. W niedzielę i święta oraz na początku i na końcu roku szkolnego będzie odprawiana 

dla uczniów Msza święta; zgłaszającym się uczniom do rekolekcji i Komunii św. władze 

szkolne zapewnią — w okresie wielkopostnym lub wielkanocnym — trzy dni wolne od zajęć 

szkolnych; władze szkolne ustalą godziny dla młodzieży szkolnej zgłaszającej się do 

bierzmowania w czasie wizytacji biskupiej; władze szkolne nie będą stawiały przeszkód w 

odmawianiu modlitwy" przed lekcjami i po lekcjach tym uczniom, którzy sobie tego życzą. 

c) Istniejące dotychczas szkoły o charakterze katolickim będą zachowane, 

natomiast Rząd będzie przestrzegać, aby te lojalnie wykonywały zarządzenia i wypełniały 

program ustalony przez władze państwowe. 

d) Szkoły prowadzone przez Kościół katolicki będą mogły korzystać z praw szkół 

państwowych na ogólnych zasadach, określonych przez odpowiednie ustawy i zarządzenia 

władz szkolnych. W razie tworzenia lub przekształcenia szkoły zwykłej na szkołę bez nauki 

religii, rodzice katoliccy, którzy będą sobie tego życzyli, będą mieli prawo i możność 

posyłania dzieci do szkól z nauczaniem religii. 

11. Katolicki Universytet Lubelski będzie mógł funkcjonować w obecnym zakresie. 

12. Stowarzyszenia katolickie będą korzystały z dotychczasowych praw po zadość uczynieniu 

wymogom przewidzianym w dekrecie o stowarzyszeniach. Te same za sady dotyczą sodalicji 

mariańskich. 

13. Kościół będzie miał prawo i możność prowadzić w ramach obowiązujących przepisów 

akcję charytatywną, dobroczynną i katechetyczną. 

14. Prasa katolicka i wydawnictwa katolickie będą korzystały z uprawnień określonych przez 

odpowiednie ustawy i zarządzenia władz na równi z innymi wydawnictwami. 

15. Kult publiczny, tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na przeszkody. 

Obchody te dla zachowania porządku będą uzgadniane przez władze kościelne z władzami 

administracyjnymi. 

16. Duszpasterstwo wojskowe będzie uregulowane specjalnym statutem, opracowanym przez 

władze wojskowe w porozumieniu z przedstawicielami Episkopatu. 

17. W więzieniach karnych opiekę religijną będą sprawowali kapelani powołani przez 

odpowiednie władze na wniosek biskupa ordynariusza. 



Aneks. W niedzielę i święta będzie miała miejsce Msza święta, kazanie, spowiedź i Komunia 

święta. 

18. W szpitalach państwowych i samorządowych opiekę religijną nad chorymi, którzy sobie 

tego życzą, będą wykonywali kapelani szpitalni, wynagradzani w drodze specjalnych umów. 

Aneks. Zostanie powołana odpowiednia liczba kapelanów zabezpieczających potrzeby 

chorych; kapelan będzie miał zarezerwowaną dyżurkę; kapelan będzie miał możność 

odwiedzania chorych. 

19. Zakony i zgromadzenia zakonne, w zakresie swego powołania i obowiązujących ustaw, 

będą miały całkowitą swobodę działalności. 

Protokół wspólnej komisji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w związku z 

zawartym porozumieniem 

l. Wobec uzgodnienia stanowiska przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i 

Episkopatu Polski w sprawie działalności Caritas i w celu normalizacji stosunków między 

Państwem a Kościołem, organizacja kościelna Caritas przekształca się w Zrzeszenie 

Katolików dla niesienia pomocy biednym i potrzebującym. Zrzeszenie przez swą działalność 

na oddziałach odpowiadających podziałowi administracyjno—terytorialnemu kraju. [?] 

Episkopat — w myśl założeń charytatywnych Zrzeszenia — umożliwi, zgodnie z zasadami 

oraz praktyką Kościoła katolickiego, działalność duchownym pragnącym pracować w tym 

Zrzeszeniu. 

Aneks. W sprawie własności nieruchomości kościelnych użytkowanych przez Caritas, Rząd 

rozważy możliwość załatwienia wynikłych strat w drodze kompensaty z Funduszu 

kościelnego lub w drodze postanowienia prawa własności Kościołowi, z zabezpieczeniem 

użytkowania Zrzeszeniu Caritas. 

2. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej realizując ustawę "o przejęciu przez Państwo dóbr martwej 

ręki" w ramach art. 2, p. 3 i art. 7, p. l ustawy, rozważy potrzeby biskupów i instytucji 

kościelnych celem uwzględnienia tych potrzeb i przyjścia im z pomocą. 

a) Ordynariuszom będą pozostawione ogrody i "gospodarstwa rolne do 50 ha wraz z 

inwentarzem. 

b) również seminarium duchownym będą pozostawione ogrody i gospodarstwa rolne do 50 ha 

wraz z inwentarzem, 

c) gospodarstwa domowe do 5 ha, związane bezpośrednio z terenem domów zgromadzeń 

zakonnych oraz inwentarz martwy i żywy wykorzystywany w tym gospodarstwie, jak 

również budynki gospodarcze, znajdujące się na tej ziemi, nie będą przejęte przez Państwo. 

Fundusz kościelny będzie przekazywał odpowiednie sumy do dyspozycji ordynariuszów 

diecezji. 

Realizując ustawę o służbie wojskowej, władze wojskowe będą stosowały odroczenia dla 

alumnów seminariów duchownych w celu umożliwienia im ukończenia studiów, zaś księża 

po wyświęceniu i zakonnicy po złożeniu ślubów nie będą powoływani do czynnej służby 

wojskowej, lecz będą przeznaczeni do rezerwy z zakwalifikowaniem do służby pomocniczej. 

Min. Administracji Publicznej - Władysław Wolski 
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