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OGRANICZANIE WOLNOSCI RELIGIJNEJ W ZWIAZKU
Z PRZECIWDZIALANIEM EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE

Prawo do wyznawania religii nalezy do praw czlowieka, podobnie jak 
prawo do zycia, prawo do wlasnosci prywatnej czy prawa do wolnosci 
slowa, zebran i zrzeszen. S3  to prawa podstawowe, ktore powinny byc 
fundamentem prawodawstwa mi^dzynarodowego, europejskiego i 
krajowego. Na ich bazie powstaj^ prawa obywatelskie i polityczne, ktory 
przysluguj^ obywatelom konkretnego panstwa, ktorzy s^ zazwyczaj 
czlonkami okreslonej wspolnoty religijnej. Zrodlem praw naturalnych jest 
godnosc ludzka, religijno-etyczna wartosc czlowieka. Panstwo i Kosciol nie 
mog^ utrudniac rozwoju natury ludzkiej. Panstwo ma zabezpieczac 
zaspokajanie potrzeb fizycznych, duchowych, moralnych, kulturalnych 
obywateli. Natomiast Kosciol ma realizowac zadania religijne (uswi^cen ie i 
zbawienie) oraz spoleczne (tworzenie wspolnoty osob wierz^cych). [5, s. 
5-7]

Wolnosc sumienia i religii, jak stanowi art. 53 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej [7], przysluguje kazdemu czlowiekowi. Istniej^ 
rozne formy uzewn^trzniania przekonan religijnych, np. udzial w 
niedzielnej Mszy swi^tej, uzywanie symboli religijnych, uczestnictwo w 
szkolnych lekcjach religii. Prawo do wolnosci religijnej mozna rozumiec 
przedmiotowo lub podmiotowo. Przez prawo przedmiotowe nalezy 
rozumiec zbior wszystkich norm prawnych, ktore dotycz^ dzialalnosci 
religijnej osob nalez^cych do wspolnoty koscielnej. Prawo zas podmiotowe 
jest to zbior uprawnien do dzialania, zaniechania pewnych czynnosci, 
domagania si§ niektorych roszczen ze strony innych osob fizycznych lub 
prawnych. [5]

Prawo do wolnosci religijnej wynika z roznych systemow prawnych. W 
Polsce jest to Konstytucja z 1997 r. jako akt najwyzej rangi (zwlaszcza art. 
25, ktory zawiera unormowania okresla p o z y j  kosciolow i innych
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zwi^zkow wyznaniowych oraz ich r e la j  z Panstwem, a wi§c wolnosc 
sumienia i wyznania w sensie instytucjonalnym, jak rowniez art. 53 
poswi^cony wolnosci sumienia i religii w wymiarze indywidualnym), 
wielostronne umowy mi^dzynarodowe o zasi^gu uniwersalnym lub 
regionalnym [6 ; 8 ; 9], dwustronne umowy mi^dzynarodowe [6 ], ustawy 
dotycz^ce wszystkich zwi^zkow wyznaniowych [17; 20] oraz tzw. ustawy 
indywidulne [18; 19], rozporz^dzenia dotycz^ce wszystkich lub
poszczegolnych zwi^zkow wyznaniowych [1 1 ; 12 ], akty prawa
wewn^trznego, np. zarz^dzenia ministrow. Takze orzecznictwo s^dow 
polskich dotyczy kwestii wolnosci religijnej, np. symboli religijnych oraz 
uczuc religijnych [22; 23]. Wolnosc religijna ukazana zostala w licznych 
dokumentach papieskich [4], nauczaniu Soboru Watykanskiego II [16], 
statutach synodalnych [3] oraz obu Kodeksach Prawa Kanonicznego [1; 2].

W Polsce rodzice maj^ prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i 
nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. To 
rodzice poprzez pisemn^ d e k la ra j skladan^ w szkole wyrazaj^ zgod§ na 
udzial niepelnoletnich dzieci w lekcjach religii. Szkola ma obowi^zek 
zapewnienia nauczania religii w ramach planu zaj^c szkolnych w wymiarze 
2 godzin tygodniowo. Funkcjonuj^ szkoly wyznaniowe, gdzie uczniowie 
oprocz wiedzy, otrzymuj^ fo rm a j duchow^.

W dniu 4 marca 2020 r. w Polsce stwierdzono pierwsze zakazenie 
koronawirusem. Stopniowo wolnosc uzewn^trzniania religii jest 
ograniczana z powodu koniecznosci zapewnienia ochrony zdrowia. Jak 
wynika z art. 53 ust. 5 Konstytucji RP „wolnosc uzewn^trzniania religii 
moze byc ograniczona jedynie w drodze ustawy”. Trwaj^ca pandemia 
koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzila szereg restrykcji i ograniczen, 
ktory nie omin^ly kosciolow i innych zwi^zkow wyznaniowych. Jak 
podkreslano wielokrotnie w dyskusji wlasciw^ form^ prawn^ dla 
ograniczen w korzystaniu z gwarantowanych konstytucyjnie wolnosci i 
praw czlowieka powinna byc ustawa. Na podstawie przepisow ustawy z 
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz o zwalczaniu zakazen i chorob 
zakaznych u ludzi [21] Minister Zdrowia 13 marca 2020 r. wydal 
rozporz^dzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego [13]. Do obiektow kultu 
religijnego zostal wprowadzony limit wiernych do 50 osob, wliczaj^c w to 
osoby sprawuj^ce kult religijny. Od 16 marca br. dzieci i mlodziez ucz^ si§
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online, w tym trybie prowadzone s^ takze lekcje religii i etyki. Placowki 
szkolne do 24 maja br. nie prowadz^ zajçc na terenie szkoly.

W wyniku nowelizacji rozporz^dzenia Ministra Zdrowia dokonanej 24 
marca 2 0 2 0  r. wprowadzono drastyczne ograniczenie w mozliwosci 
uczestnictwa w kulcie religijnym do maksymalnie 5 uczestnikow, nie licz^c 
osob sprawufàcych kult religijny lub osob zatrudnionych przez zaklad 
pogrzebowy w przypadku pogrzebu [14]. Nie brano pod uwagç 
powierzchni swi^tyni, ktore w Polsce w wiçkszosci przypadkow posiadaj^ 
spory metraz. Wywolalo to oburzenie wielu ludzi wierz^cych, bior^c pod 
uwagç, ze wiçcej osob moglo jezdzic autobusem niz modlic siç w kosciele. 
Dnia 9 kwietnia br. rz^d poinformowal o przedluzeniu restrykcji do 19 
kwietnia br. Uniemozliwiono wiernym uczestnictwo w sprawowaniu liturgii 
Wielkiego Tygodnia. Podczas Wielkanocy we Mszy swiçtej moglo 
uczestniczyc piçc osob (poza ksiçdzem i asyst^ koscieln^).

Epidemia pozbawila osoby wierz^ce fizycznego wziçcia udzialu w 
praktykach religijnych. W wypowiedziach wielu prawnikow podkresla siç, 
ze przepisy rozporz^dzenia Ministra Zdrowia nie upowazniaj^ do 
ograniczenia wolnosci religijnej. Podkresla siç art. 25 Konstytucji RP, ktory 
zwi^zkom wyznaniowym daje autonomie oraz wzajemn^ niezaleznosc 
wzglçdem panstwa.

Poszczegolni biskupi diecezjalni oglosili do odwolania dyspensç od 
obowi^zku niedzielnego uczestnictwa we Mszy swiçtej dla nastçpufàcych 
wiernych: osobom w podeszlym wieku, osobom z objawami infekcji (np. 
kaszel, katar, podwyzszona temperatura, itp.), dzieciom i mlodziezy 
szkolnej oraz doroslym, ktorzy sprawuj^ nad nimi bezposredni^ opiekç, jak 
rowniez osobom, ktore czuj^ obawç przed zarazeniem. Zaleca siç 
przyjmowanie Komunii swiçtej na rçkç, a nie jak zwyczajowo jest w Polsce 
do ust. Celebrans na oczach ludzi dezynfekuje dlonie przed udzieleniem 
Komunii swiçtej. Spowiedz swiçta odbywa siç w salach katechetycznych z 
zachowaniem odpowiedniego dystansu z uzyciem maseczek ochronnych 
przez spowiednika i penitenta. Znak pokoju nalezy przekazywac bez 
podawania r^k, powstrzymac siç od oddawania czci relikwiom poprzez 
pocalunek lub dotkniçcie, rezygnowac z napelniania kropielnic wod^ 
swiçcon^. Dziçki stosowaniu w/w wytycznych koscioly pozwalaj^ na 
bezpieczne przebywanie w nich osob. Parafie odwolaly pielgrzymki, 
rekolekcje wielkopostne, spotkania z rodzicami dzieci
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pierwszokomunijnych lub bierzmowanych. Konferencja Episkopatu Polski 
zach^ca do modlitwy oraz duchowej l^cznosci ze wspolnot^ Kosciola 
poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Jednak brak 
wiernych w kosciolach przyczynil si§ do pogorszenia sytuacji materialnej 
wielu parafii. Glownym zrodlem utrzymania parafii s^ bowiem ofiary 
wiernych skladane na tace. Od 16 kwietnia br. wprowadzono w Polsce 
powszechny obowi^zek noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni 
publicznej. Wierni przez wi^ksz^ cz^sc liturgii (z wyj^tkiem przyjmowania 
Komunii sw.) musz^ miec zalozone maseczki ochronne na twarzy. Zamiast 
maseczki mozna usta i nos zakrywac chust^ lub szalikiem. Nakaz 
zakrywania ust i nosa nie obowi^zuje m.in. osob duchownych 
sprawuj^cych obrz^dy religijne.

W mediach naglosnione zostaly juz sprawy nakladania sankcji za 
zlamanie rygorow zwi^zanych z uczestnictwem w s prawowanym 
publicznie kulcie religijnym. Specjalisci prawa wyznaniowego uwazaj^, ze 
na mocy Konkordatu zagwarantowano Kosciolowi Katolickiemu 
nienaruszalnosc miejscom przeznaczonych do sprawowania kultu i 
grzebania zmarlych.

Przewodnicz^cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanislaw G^decki 
zaapelowal do rz^du, by do kosciolow mogla wchodzic jedna osoba na 9 
m2.

Od poniedzialku 20  kwietnia br. wprowadzono lagodzenia obostrzen 
wprowadzony w zwi^zku z epidemi^ koronawirusa [15]. Na podstawie 
nowych regulacji podczas nabozenstw i uroczystosci o charakterze 
religijnym b^dzie moglo przebywac wi^cej osob -  jedna osoba na 15 m2 

powierzchni kosciola. Nadal obowi^zuje zachowanie wymaganego 
odst^pu mi^dzy ludzmi, czyli 2 metry.

W walce z pandemi^ bierze udzial wiele instytucji koscielnych, takich 
jak Caritas oraz zgromadzenia zakonne, co obrazuje jak w praktyce 
funkcjonuje konstytucyjna zasada wspoldzialania panstwa i Kosciola na 
rzecz dobra wspolnego i poszczegolnego czlowieka.
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