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KAZUSY 

WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA ORAZ WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ 

 

Kazus nr 1 

  

Jan Kowalski jako zadeklarowany antyklerykał twierdził, że konkordat, jaki został 

zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, w skandaliczny sposób 

uprzywilejowuje Kościół katolicki. 15 maja 2015 r. objął on urząd Prezydenta RP i jedną z jego 

pierwszych decyzji było wypowiedzenie konkordatu. Strona kościelna, niezadowolona z 

takiego obrotu spraw, postanowiła negocjować z rządem oraz prezydentem Kowalskim w celu 

zawarcia nowego konkordatu. Przystali oni na tę propozycję i już w grudniu 2015 r. nowy 

konkordat został podpisany i ratyfikowany. W związku z tym, że kompleksowo regulował on 

kwestię stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim, większość 

Sejmowa stwierdziła, że nie jest potrzebna już w tym zakresie ustawa i uchylił on ustawę z dnia 

17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.). 

Jan Kowalski stwierdził, że nowy konkordat tak idealnie reguluje pozycję Kościoła 

katolickiego w Polsce, że tak samo powinny zostać unormowane relacje z innymi związkami 

wyznaniowymi. W związku z tym – mimo protestów przedstawicieli Kościoła prawosławnego 

oraz religii muzułmańskiej – przeforsował on w Sejmie ustawę, która rozciągnęła 

postanowienia nowego konkordatu na pozostałe związki wyznaniowe funkcjonujące w Polsce. 

 

Polecenie (0-3 pkty): 

Oceń postępowanie prezydenta i pozostałych władz RP w powyższej sprawie. 

 

Kazus nr 2 

 

 Henryk Nowak na wieść o zachowaniu Prezydenta RP w trakcie jego wizyty w Japonii 

w dniu 28 lutego 2015 r. postanowił zorganizować pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie 

marsz przeciwko stylowi, w jaki Bronisław Komorowski sprawuje swój urząd. Manifestacja 

miała się odbyć 1 marca, w związku z czym Henryk Nowak jeszcze 28 lutego w południe 

zawiadomił Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o chęci odbycia zgromadzenia. 

Prezydent zakazał tego zgromadzenia. W związku z tym Henryk Nowak odwołał się od tej 

decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. 

 

Polecenia (0-2 pkty): 

1. Oceń postępowanie Henryka Nowaka w powyższej sprawie. 

2. Czy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zasadnie wydał zakaz odbycia tego 

zgromadzenia? 


