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1. Wstęp

Truizmem będzie stwierdzenie, że w ostatnich kilkunastu latach w świecie zachodnim, w tym w Polsce, 
dochodzi do swoistego „starcia cywilizacji”, zderzenia wartości tradycyjnych, wynikających z kultury 
chrześcijańskiej oraz postulatów wysuwanych przez ruchy progresywne. Środowiska i idee takie jak 
ruch LGBT, feminizm czwartej fali, wokeizm i Black Lives Matter, a także zjawiska takie jak radykalna 
sekularyzacja i krytyka Kościoła rzymskokatolickiego sprawiają, że w wielu państwach dochodzi do 
radykalnych zmian na gruncie legislacyjnym. Z drugiej strony środowiska konserwatywne, można by rzec, 
„odkryły” konstytucjonalizm – idea spisanej konstytucji, dla Josepha de Maistre’a będąca oświeceniowym 
kuriozum, dla współczesnych obrońców tradycyjnego ładu stała się istotnym orężem w walce o kształt 
prawa respektującego chrześcijański system wartości. O ile do niedawna progresywna doktryna living 
tree sprawiała, że sądy konstytucyjne decydowały się, przykładowo, „postępowo” interpretować pojęcie 
rodziny czy małżeństwa (w wielu państwach związki partnerskie bądź małżeństwa dla par jednopłciowych 
wprowadzano właśnie w wyniku orzeczeń sądów konstytucyjnych), o tyle w ostatnich latach obserwować 
możemy na świecie zwrot sądownictwa konstytucyjnego w stronę oryginalizmu. Orzeczenia polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego oraz amerykańskiego Sądu Najwyższego stojące w kontrze do pro-
aborcyjnej narracji części reprezentantów doktryny prawa konstytucyjnego były szokiem  dla liberalnie 
nastawionej części społeczeństwa. W przypadku wyroku K 1/20 spotkać można było się z opinią, że 
orzeczenie to – w związku z kontrowersjami wokół Trybunału Konstytucyjnego – nie wynikało z brzmienia 
ustawy zasadniczej lecz było wynikiem woli politycznej polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zupełnie 
pomijano wówczas fakt, że orzeczenie to było logiczną (i dość łatwą do przewidzenia dla większości 
konstytucjonalistów podchodzących do zagadnienia bez ideologicznych uprzedzeń) konsekwencją 
poprzedniego wyroku dotyczącego aborcji czyli K 26/96. Uchylenie Roe vs. Wade przez Sąd Najwyższy 
USA niejako potwierdziło ten trend. Dostrzec należy też, że w niektórych państwach sądy konstytucyjne 
zaczęły odmawiać konstytucyjności niektórym postulatom ruchu LGBT. Sprawia to, że w szczególności 
dla przeciętnego obserwatora życia politycznego zrozumienie aksjologii najważniejszego aktu prawnego 
w państwie może być trudne. Czy konstytucje są w świecie zachodnim jednym z narzędzi do wprowadzania 
postępowych reform – a może przeciwnie, zawierają one w sobie wartości tradycyjne, konserwatywne?

Niniejszy raport ma na celu przedstawić podstawowe założenia aksjologiczne polskiej ustawy zasadniczej. 
W powszechnej opinii Konstytucja ustanawia w Polsce państwo świeckie i liberalno-demokratyczne. Już 
w tym miejscu należy stwierdzić nieprawdziwość tej tezy. Jak słusznie wskazuje Paweł Bała „konstrukcja 
„państwa neutralnego” to pewnego rodzaju fikcja, gdyż w zasadzie każde działanie władzy publicznej, 
każde prawodawstwo państwa, podlega ocenom etycznym, a także jest stymulowane przez działania 
polityczne, które w jakimś stopniu są powodowane ideologiami politycznymi i afirmowanymi wartościami”1. 
Pogląd ten nie jest bynajmniej opinią odosobnioną – przykładowo ks. Tadeusz Zadykowicz w tekście 
„Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja?” doszedł do wniosku, że „neutralność etyczna państwa 
rozumiana jako całkowita obojętność wobec norm i wartości, jakimi kierują się obywatele, okazała się 
fikcją. Nawet jeśli wydaje się ideałem, do którego warto dążyć, w praktyce nie istnieje. Za deklaracjami 
o braku zaangażowania kryją się bowiem liczne ingerencje, narzucanie ideologii i związanych z nimi ocen 

1 P. Bała, Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych, [dostęp 
on-line: 14.11.2022] https://isk.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/P.-Bala-Model-relacji-pan%CC%81stwo-kos%CC%81cio%CC%81l-w-Konstytucji-Rzeczypospolitej-
Polskiej-z-1997-r.-a-konstytucyjna-zasada-bezstronnos%CC%81ci-pan%CC%81stwa-w-sprawach-s%CC%81wiatopogla%CC%A8dowych.pdf
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etycznych, promocja indyferentyzmu wobec dobra i zła”2. Warto też przypomnieć podnoszony często 
przez Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris argument, że wbrew lansowanej przez niektórych 
uczestników polskiej debaty publicznej oraz zaangażowanych w działalność ruchów liberalnych czy 
lewicowych prawników Konstytucja nie wprowadza w Polsce „świeckości państwa”, a uzasadnieniem 
„dla tej tezy [o wynikającej z ustawy zasadniczej „świeckości” państwa polskiego – przyp. red.] ma być 
art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając 
swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Rozumienie tego przepisu prezentowane – niestety 
niezwykle chaotycznie i fragmentarycznie – przez twórców projektu jest zupełnie oderwane zarówno 
od bezpośredniego kontekstu pozostałych ustępów art. 25 Konstytucji, jak i innych przepisów ustawy 
zasadniczej – zwłaszcza jej art. 53”3.

Krytycznie ocenić należy przeświadczenie obecne wśród części polskich środowisk prawicowych, iż 
ustawa zasadnicza to „konstytucja Kwaśniewskiego”, co pociągać za sobą musiałoby postkomunistyczną 
aksjologię tego aktu prawnego. Ustawa zasadnicza nie została wprowadzona przez Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego – jej wejście w życie było wolą Narodu Polskiego, która wyrażona została 
w referendum konstytucyjnym. Jak wskazuje Ewa Gorlewska „Dążenie do zmiany polityki kraju daje 
o sobie znać w warstwie aksjologicznej Konstytucji Rzeczypospolitej. Ustawa zasadnicza z 1997 roku 
wyraża idee ważne dla narodu i strzeże zwłaszcza tych wartości, które w ustroju Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej były ignorowane. To dokument przełomowy z punktu widzenia ówczesnej polityki państwa 
i sytuacji społecznej Polaków żyjących w końcowym okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Była nie 
tylko nowym prawem, lecz także manifestem wolności. Bez wątpienia Konstytucja III Rzeczypospolitej 
Polskiej pełniła doniosłą rolę nie tylko polityczną, lecz także światopoglądową, ustawa konstytuowała 
bowiem i nową rzeczywistość demokratyczną Polski, i aksjologiczne credo narodu”4. Warto zacytować 
również Mariusza Muszyńskiego który w zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
22 października 2020 r., sygn. akt K 1/20 wskazał, że „przepisy te [Konstytucji – przyp. red.] posiadają 
swoją normatywną treść, a cała Konstytucja ma określoną aksjologię. Wynika to z faktu, że jedną z wielu 
funkcji Konstytucji we współczesnym konstytucjonalizmie jest wyrażanie wartości kierujących życiem 
określonej wspólnoty (tu: Narodu)”.

Zważywszy na spory światopoglądowe, obecne w polskiej debacie publicznej i te, które dopiero nadchodzą, 
oraz na fakt, że w nadchodzącej przyszłości, prawdopodobnie, to właśnie Trybunał Konstytucyjny będzie 
miejscem, gdzie finalnie rozstrzygane będą wątpliwości wokół prawodawstwa mogącego budzić niezwykle 
silne emocje (czego najlepszym przykładem była reakcja części społeczeństwa na wyrok K 1/20 czy 
artykuł na portalu prawniczym Bezprawnik.pl o wielce wymownym tytule „Polki są teraz zakładniczkami 
psychoprawicy dlatego, że polskie prawo konstytucyjne oplotła sieć prawniczych nadinterpretacji”) 
poprawne rozumienie aksjologii Konstytucji jest niezbędne. Raport ten ma na celu przedstawić intencje 
ustrojodawcy a także wieloletnie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, którego dotychczasowy 
kierunek linii orzeczniczej wydaje się być bezsporny.

2 T. Zadykowicz, Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja?, „Roczniki Teologiczne”, t. LXVIII, zeszyt 3 – 2021, s. 125.

3 K. Dyda, Analiza zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o świeckim państwie przygotowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, [dostęp on-line: 14.11.2022] https://
ordoiuris.pl/wolnosc-sumienia/analiza-zgodnosci-z-konstytucja-rp-projektu-ustawy-o-swieckim-panstwie.

4 E. Gorlewska, Słownictwo aksjologiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczenia tekstowe a konotacje potoczne, Białystok 2019, s. 61.
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W ramach niniejszego opracowania odwołuję się głównie do aksjologii chrześcijańskiej w interpretacji 
Kościoła rzymskokatolickiego, jednak wskazać należy, że w wielu fundamentalnych aspektach etyka 
prawosławna bądź protestancka zbliżona jest do wartości katolickich. Odwołuję się też, w większości, 
do nauczania Soboru Watykańskiego II, gdyż (co wskazuję niżej) nie podlega najmniejszej wątpliwości, że 
idee soborowe (a także nauczanie Jana Pawła II) były w wielu miejscach inspiracją dla twórców ustawy 
zasadniczej.

2. Preambuła Konstytucji RP

Preambuła, z punktu widzenia analizy podstaw aksjologicznych ustawy zasadniczej, jest niezwykle 
istotna. Przedstawione zostają podstawowe wartości bliskie Narodowi Polskiemu. W dalszej części 
Konstytucji (w szczególności w rozdziale I) owe „wartości oraz sposób  ich realizacji znajdują rozwinięcie 
w tekście Konstytucji”5. Przywoływany już Mariusz Muszyński we wspominanym już zdaniu odrębnym 
(K 1/20) wskazywał, że „wartości w Konstytucji odnoszą się przede wszystkim do norm, które mają 
rangę zasad konstytucyjnych, a przepisy tego rodzaju mają silne uzasadnienie aksjologiczne. Są one 
również wyartykułowane w Preambule Konstytucji, która wskazuje na aksjologię ustroju państwa oraz 
społeczeństwa i stanowi ważne narzędzie w procesie interpretacji i stosowania Konstytucji. I choć 
wartości jako takie mają charakter aksjologiczny, a nie normatywny, przez to że są one zawarte w normach 
prawnych zamieszczonych w Konstytucji, współkształtują wydawane rozstrzygnięcia”.

Treść preambuły była przedmiotem licznych kontrowersji – z racji na jej doniosłość oraz fakt, że jest ona 
istotnym punktem odniesienia przy interpretacji przepisów Konstytucji, pomiędzy stronami politycznego 
konfliktu (Sojuszem Lewicy Demokratycznej i szeroko pojętym środowiskiem postkomunistycznym, 
a formacjami politycznymi będącymi spadkobiercami tradycji opozycji antykomunistycznej oraz Kościołem 
rzymskokatolickim) zaistniał poważny spór dotyczący jej treści, w szczególności umieszczenia w niej 
invocatio Dei (skądinąd kilka lat później podobne spory, tyle że na forum Unii Europejskiej, pojawiły się 
przy redagowaniu preambuły tzw. Konstytucji Dla Europy). 

Nie jest tajemnicą, że finalne brzmienie tekstu zawdzięczamy Stefanowi Wilkanowiczowi, który na łamach 
„Tygodnika Powszechnego” opublikował artykuł zatytułowany „Moja prywatna preambuła”6. Osoba 
Stefana Wilkanowicza (podobnie jak i pisma, na łamach którego tekst został przedstawiony) nie jest bez 
znaczenia – autor był czołowym działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz „Znaku”, zaangażowanym 
orędownikiem zmian wprowadzonych w Kościele w wyniku Soboru Watykańskiego II. Czołowe dokumenty 
soborowe tj. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) oraz 
deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae stanowiły odejście Rzymu od dotychczasowego 
postrzegania polityki (aprobującej systemy polityczne bazujące wyłącznie na tradycjonalistycznym 
postrzeganiu państwa, krytyce demokracji i wolności religijnej – po II wojnie światowej państwami 
europejskimi, które realizowały taki model ustrojowy były Hiszpania Franco oraz Portugalia Salazara). 
Uznanie przez Kościół demokracji jako systemu politycznego oraz akceptacja wolności religijnej nie 

5 P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 23.

6 S. Wilkanowicz, Moja prywatna preambuła, [dostęp on-line: 07.11.2022]: https://www.tygodnikpowszechny.pl/moja-prywatna-preambula-31397.
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oznaczała jednak akceptacji dla liberalizmu oraz relatywizmu moralnego, na co, w szczególności, w swoim 
nauczaniu wskazywał św. Jan Paweł II.

Postać Wilkanowicza wskazuje kompromisową drogę pomiędzy postulatami narodowo-katolickimi 
(które bliskie były postsolidarnościowej prawicy oraz konserwatywnej części Episkopatu) a postulatami 
lewicy7 która pragnęła w ustawie zasadniczej pominąć wątek wartości chrześcijańskich. Na konieczność 
zawarcia kompromisu między tymi dwiema perspektywami wskazywał Aleksander Kwaśniewski, 
który na pierwszym posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego wskazał, że 
„doświadczenia konstytucjonalizmu europejskiego wyraźnie pokazują, że właśnie poprzez kompromis 
pomiędzy różnymi interesami społecznymi i oczekiwaniami obywatelskimi budowano skuteczne ustawy 
zasadnicze w krajach rozwiniętej czy tworzącej się demokracji. Byłoby więc dobrze, abyśmy poszli tą drogą 
i abyśmy potrafili stworzyć właśnie konstytucję obywatelskiego kompromisu - powtarzam: konstytucję 
obywatelskiego kompromisu”8. Warto na stanowisko ówczesnej głowy państwa zwrócić uwagę chociażby 
dlatego, że w odbiorze części krytyków aktualnej Konstytucji miałaby mieć ona rzekomo charakter 
„postkomunistyczny” z racji na fakt, że jedną z jej twarzy był Aleksander Kwaśniewski, zupełnie natomiast 
pomijając rolę Stefana Wilkanowicza czy Tadeusza Mazowieckiego, będącego, podobnie jak Wilkanowicz, 
zaangażowanym działaczem katolickim (członkiem Stowarzyszenia „Pax”, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz 
założycielem „Więzi” inspirujących się personalizmem Emmanuela Mouniera).

Warto zresztą wskazać, że w nauce prawa konstytucyjnego wyrażano podobne oczekiwanie – Zdzisław 
Kędzia w tekście „Uwagi o aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” z 1990 roku wskazywał 
„silny wpływ personalizmu katolickiego i społecznej nauki Kościoła zarówno na koła opiniotwórcze, 
jak i szerokie kręgi społeczne” jako jeden z czterech głównych czynników które powinny być brane 
pod uwagę przy tworzeniu nowej ustawy zasadniczej (wskazał on także idee egalitaryzmu i socjalnej 
sprawiedliwości, wzrastającą rolę neoliberalizmu ekonomicznego oraz nawiązania do konstytucjonalizmu 
zachodnioeuropejskiego)9. W samej preambule odnotować należy takie elementy, podkreślające 
chrześcijańską aksjologię ustawy zasadniczej jak:

1) „zastępcze” invocatio Dei, mające uwzględnić oczekiwanie dużej części społeczeństwa polskiego, 
katolickiej prawicy oraz Kościoła by w Konstytucji znalazło się nawiązanie do Boga, a jednocześnie 
sformułowane w sposób akceptowalny dla zwolenników Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz liberalno-
lewicowej części elit intelektualnych dawnej „Solidarności”10;

7 Tadeusz Zieliński opisywał tamtejsze dwa stronnictwa (w tym przypadku – opisując kontrowersje jakie wiązały się w latach 90. XX wieku z aktywnością Rzecznika Praw 
Obywatelskich) w następujący sposób: „spór o kształt ideologiczny urzędu RPO jest odzwierciedleniem szerszego konfliktu światopoglądowego w postkomunistycznym kraju, 
jakim jest obecna Polska. Od 1990 r. trwa ideologiczna walka między dwoma obozami. Jeden z nich tworzą zwolennicy liberalizmu i równości wszystkich wobec prawa, kładący 
nacisk na pluralizm, tolerancję i obronę praw mniejszości. W obozie przeciwnym znajdują się znajdują się skrajni tradycjonaliści, którzy odwołują się do takich wartości, jak 
Ojczyzna, Naród, Kościół” (T. Zieliński, Ombudsman – możliwości i granice skutecznego działania [w:] Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, M. Zubik (red.), 
Warszawa 2008, s. 42). Konserwatywna część polskiej sceny politycznej negowała wówczas choćby ideę praw człowieka – Marek Jurek określał ją mianem „fałszywej 
religii” będącej konkurencją dla chrześcijaństwa (E. Łętowska, Dwadzieścia lat później [w:] Ibidem, s. 20). Stanowisko Marka Jurka to pogląd charakterystyczny dla katolickiego 
tradycjonalizmu, w szczególności reprezentowany przez Ojca Świętego Piusa IX, a w Kościele rzymskokatolickim przez integrystyczne Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Z kolei 
stanowisko lewicy podczas debaty nad aksjologią polskiej Konstytucji zmierzało do stworzenia modelu tzw. wrogiej separacji państwa i Kościoła.

8 M. Piechowiak Rozdział III. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [w:] Synteza prawa polskiego od 1989 roku, T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałubska (red.), Warszawa 2013, s. 41.

9 Z. Kędzia, Uwagi o aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Ethos”, r. 3, nr 3/4(11/12), 1990, s. 229-230.

10 W tym miejscu wskazać można krytyczną analizę zaproponowanego rozwiązania przygotowaną przez dr. Pawła Bałę z Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego (będącego 
zresztą autorem opracowań dla Instytutu Spraw Konstytucyjnych), który z pozycji tradycjonalistycznych krytykuje preambułę oraz przyjęte rozwiązanie, wskazuje na fakt, 
że preambuła może bądź zawierać odwołania religijne bądź też nie, natomiast w przypadku polskim „cała preambuła jest wyjątkowo niekonsekwentna i zawiera błędy 
merytoryczne” (P. Bała, Invocatio Dei w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w perspektywie porównawczej i historycznej, „Studia Erasmiana Wratislaviensia”, 2011, 5, s. 305-333). 
Osobiście autor niniejszego raportu również wyraża stanowisko, że rozwiązanie np. szwajcarskie bądź węgierskie, jednoznacznie przywołujące Boga, jest bardziej konsekwentne 
i warte rozważenia w przypadku ewentualnej dyskusji nad uchwaleniem nowej ustawy zasadniczej (a postulat ten, co kilka lat, w polskiej debacie publicznej powraca).
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2) odwołanie do „kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu” - jak wskazuje Piotr Tuleja 
„kluczowa dla polskich tradycji ustrojowych była walka o niepodległość, stąd podkreślenie znaczenia 
odzyskania w 1989 r. suwerenności oraz wdzięczność za jej odzyskanie wszystkim pokoleniom Polaków. 
Równie istotna dla kształtowania tożsamości konstytucyjnej była kultura chrześcijańska”11. Paweł Bała w  
tekście „Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna 
zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych” wskazał, że „w preambule przyznano, że 
kultura kraju jest zakorzeniona w „chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Trudno więc by ustrojodawca, 
który dostrzega i akceptuje ten fakt, postulował zerwanie z chrześcijańskimi inspiracjami w działaniu 
państwa, którego moralną (i nie tylko) treścią jest naród, związany tak mocno z chrześcijaństwem. 
W sformułowaniu tym dopatrzeć się należy, moim zdaniem, nakazu „liczenia się” z tymi wartościami przez 
władze publiczne”12. Oceniając konstytucyjność zakazu tzw. uboju rytualnego Trybunał Konstytucyjny 
wskazał, że „zważywszy, że społeczeństwo polskie przywiązuje dużą wagę do religii oraz wolności jej 
uzewnętrzniania, Trybunał uznał za przekonujący argument wnioskodawcy, że wolność religii jest nie tylko 
gwarantowana konstytucyjnie i konwencyjnie, lecz jest także jedną z podstawowych wartości moralnych 
w polskim społeczeństwie. Stanowisko to jurydycznie wzmacnia wstęp do Konstytucji, który odwołuje 
się do wartości zakorzenionych w tradycji judeochrześcijańskiej. Z uwagi na powyższe nie zasługuje na 
poparcie twierdzenie, że w społeczeństwie polskim bezwzględny zakaz uboju rytualnego jest konieczny 
do ochrony szeroko rozumianej moralności. Należy raczej przyjąć, że zgodne z normami moralnymi 
podzielanymi przez zdecydowaną większość polskiego społeczeństwa jest jak najszersze poszanowanie 
wolności religii (wyznania)”13;

3) zawarcie w preambule zasady pomocniczości, która sformułowana została przez papieża Leona XIII 
w encyklice Rerum novarum i która stała się istotnym elementem katolickiej nauki społecznej14.

Warto przywołać również opinię Marka Piechowiaka, iż „preambuła określa także zasadnicze obszary 
realizacji osoby wskazując na wartości uniwersalne: prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno. Wartości 
te odpowiadają tradycyjnie wyodrębnianym dziedzinom kultury duchowej – nauce, moralności i sztuce. 
Ponieważ moralność porządkuje ludzkie działanie i daje podstawy jego oceny, w sprawach najistotniejszych 
znajdując wyraz w prawie, można mówić także o sprawiedliwości jako podstawowej wartości realizowanej 
ludzkim działaniem jako takim. Do zasadniczych dziedzin kultury duchowej zalicza się także, obok trzech 
wyżej wymienionych, także religię. Preambuła, wyliczając wartości uniwersalne, nie wspomina o świętości 
jako wartości, niemniej jednak uznając wierzących w Boga za pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej 
oraz odwołując się do odpowiedzialności przed Bogiem, pośrednio uznaje religię jako dziedzinę kultury 
duchowej i świętość jako fundamentalną wartość aktywności typu religijnego także o charakterze 
społecznym”15.

W preambule wspomniana została również jedna z kluczowych wartości konstytucyjnych, jaką jest 
godność człowieka – jej znaczenie omówione zostało w dalszej części raportu.

11 P. Tuleja, op. cit., s. 22.

12 P. Bała, op. cit.

13 Wyrok z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt K 52/13.

14 K. Łuczka, Zasada pomocniczości jako fundament nowoczesnego państwa, „Resovia Sacra” r. 13, 2006, s. 311-321.

15 M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 284.
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3. Wybrane wartości konstytucyjne

3.1 Zasada dobra wspólnego

Zasada dobra wspólnego została wskazana w art. 1 Konstytucji. Marek Piechowiak wskazuje skądinąd 
na fakt, że pierwotnie przepisem otwierającym ustawę zasadniczą miała być zasada demokratycznego 
państwa prawa, jednak w trakcie prac w Komisji Konstytucyjnej zdecydowano się na zmianę kolejności16. 
Autor ten, w swej słynnej pracy „Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego” 
wskazuje, że ideowe źródłami tej zasady są: Platon i Arystoteles (filozofowie przedchrześcijańscy, 
jednakowoż „ochrzczeni”, odpowiednio, przez św. Augustyna oraz Akwinatę), filozofia stoicyzmu, św. 
Tomasza z Akwinu oraz nauka społeczna Kościoła katolickiego17.

W tekście „Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne – zagadnienia wybrane” Mateusza Rojewskiego 
przygotowanym w ramach prac Instytutu Spraw Konstytucyjnych autor podobnie wskazał, że „Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – oparta na aksjologii chrześcijańsko-demokratycznej 
– stanowi regulator mechanizmów funkcjonowania oraz organizacji pluralistycznego i demokratycznego 
państwa prawnego. Obowiązująca ustawa zasadnicza, wskazując na Rzeczpospolitą jako na dobro 
wspólne, poza podkładem chrześcijańskim, przejawia również zabarwienie patriotyczne oraz prospołeczne. 
(...) Omówiona w pracy niniejszej zasada dobra wspólnego w pełni z powyższym koresponduje”18. 
W szczególności istotne dla polskiej tradycji konstytucyjnej ma nauczanie papieskie Leona XIII – koncepcja 
dobra wspólnego, zawarta w Rerum novarum, pojawiła się w konstytucji marcowej z 1921 roku. Miała ona 
na celu odnalezienie trzeciej drogi między skrajnym liberalizmem a komunizmem19 (na co zwracał w swym 
późniejszym nauczaniu społecznym także św. Jan Paweł II). Warto pamiętać, że polska ustawa zasadnicza 
utrzymana jest w tym samym duchu nie tylko poprzez odwołanie się do pojęcia „dobra wspólnego”, lecz 
również ustanawiając społeczną gospodarkę rynkową jako model społeczno-gospodarczy, tym samym 
wpisując się w nauczanie papieskie podchodzące krytycznie tak do modelu gospodarki centralnie 
planowanej znanego z PRL-u, jak i modelu „czystego” kapitalizmu.

3.2 Godność i życie ludzkie

Tematyka godności oraz ochrony życia ludzkiego są kluczowe tak dla nauczania społecznego Kościoła, jak 
i dla aksjologii polskiej Konstytucji.

Nie sposób w tym momencie nie odwołać się do nauczania Papieża-Polaka. Włodzimierz Ćwil 
wskazuje, że „w nauczaniu Jana Pawła II godność człowieka stanowi specyficzną wartość 
osoby ludzkiej, która zakorzeniona jest w ontycznej strukturze człowieka i jego osobowej 

16 M. Piechowiak, op. cit., s. 60.

17 M. Piechowiak, op. cit., s. 50-152.

18 M. Rojewski, Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne – zagadnienia wybrane, [dostęp on-line: 07.11.2022]: https://isk.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/M.-Rojewski-
Rzeczpospolita-Polska-jako-dobro-wspolne-zagadnienia-wybrane.pdf

19 M. Piechowiak, op. cit., s. 120.
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kondycji .  Godność ta ujawnia nadrzędność osoby i jej pozycji wobec wszystkich bytów 
stworzonych i związanych z nimi dóbr. co więcej, Jan Paweł II uznaje godność jako jedną 
z podstawowych przesłanek człowieczeństwa, ponieważ o jego wartości decyduje to, kim jest, a nie ile ma. 
głosi, że godność jest nierozerwalnie związana z faktem bycia człowiekiem, istnieje w każdym momencie 
życia, od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci i nigdy jej się nie traci”20. Katechizm Kościoła 
Katolickiego wskazuje, że „godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo 
Boże (artykuł pierwszy); wypełnia się ona w powołaniu jej do Boskiego szczęścia (artykuł drugi). Jest 
właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia (artykuł trzeci). Osoba 
ludzka przez swoje świadome czyny (artykuł czwarty) dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego 
przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne (artykuł piąty). Ludzie kształtują samych siebie 
i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu 
(artykuł szósty). Z pomocą łaski wzrastają w cnocie (artykuł siódmy), unikają grzechu, a jeśli go popełnili, jak 
syn marnotrawny 1 powierzają się miłosierdziu naszego Ojca niebieskiego (artykuł ósmy). W ten sposób 
osiągają doskonałość miłości” (KKK 1700).

Godność ludzka jest uznawana za najważniejsze dobro, podstawę aksjologii III RP (choć w pracach 
Marka Piechowiaka zauważyć możemy pewną wątpliwość czy za ważniejszą wartość nie należałoby 
uznać wspomniane już dobro wspólne, finalnie jednak należy raczej przychylić się do poglądu o prymacie 
godności)21. Marek Safjan określa ją jako „normę wyjściową” dla innych praw i wolności22, zaś Mirosław 
Granat „macierzą” dla innych wolności23. Nie sposób nie odnotować faktu, że art. 30, poświęcony godności 
ludzkiej, jest przepisem otwierającym rozdział II Konstytucji (w drodze porównania warto też przypomnieć, 
że analogiczny przepis zawiera art. 1 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec).

Pamiętać należy, że choć pojęcie „godności” kojarzyć powinno się z ideami oświecenia i ideą praw 
człowieka, a także licznymi traktatami międzynarodowymi które posługują się tym pojęciem, to – jak 
wskazywał Leszek Garlicki „w średniowieczu problem godności znalazł odzwierciedlenie zwłaszcza 
w dziełach Akwinusa, a we współczesnym świecie chrześcijańskim zajmuje centralne miejsce szczególnie 
w filozofii personalistycznej i w doktrynie kościoła”. Autor wskazuje, że godność człowieka jest kategorią 
teologiczną i filozoficzną, znaną od czasów starożytnych, kiedy to akcentowano mocno religijny pierwiastek 
godności człowieka. W Starym Testamencie człowiek stworzony został „na obraz i podobieństwo Boże”, 
następnie zaś koncepcja ta była rozwijana przez św. Tomasza z Akwinu „a we współczesnym świecie 
chrześcijańskim zajmuje centralne miejsce szczególnie w filozofii personalistycznej i w doktrynie kościoła”. 
Garlicki wskazuje przy tym, że równolegle rozwijała się koncepcja filozoficzna (Hezjod, Heraklit, Cyceron, 
Kant), pojęcie godności ludzkiej pojawiło się również w ruchu robotniczym. Garlicki, za Piotrem Tuleją, 
stwierdza, że aktualne prawodawstwo nie odwołuje się jednoznacznie wyłącznie do jednej koncepcji 
godności24. Nie zmienia to jednak faktu, że – co zostanie wskazane w dalszej części tekstu – orzecznictwo 

20 W. Ćwil, Godność osoby ludzkiej źródłem praw człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 13, 2010, s. 240-241.

21 E. Gorlewska, Profile pojęcia ‘godność’ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] „Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność”, U. Sokólska (red.), Białystok 2017, 
s. 97-98.

22  M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 1, s. 226-227.

23  M. Granat, Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna, „Państwo i Prawo” 8/2014, s. 13.

24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, L. Garlicki, M. Zubik (red.), LEX 2016. Warto w tym miejscu zasygnalizować fakt, że w swoim podręczniku 
Leszek Garlicki wskazywał, że w naszym kręgu cywilizacyjnym godność oparta jest, przede wszystkim, na filozofii chrześcijańskiej (L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. 
Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 90).
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Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie pozostaje zbieżne z nauczaniem społecznym Kościoła, 
a w szczególności z nauczaniem św. Jana Pawła II i zarysowanym przez niego dualizmem „cywilizacji życia” 
(respektującej nie tylko prawo do życia, ale również szanującej ludzką godność) oraz „cywilizacji śmierci” 
(w której człowiek, zwłaszcza słaby, ubogi czy stary, przestaje być traktowany z szacunkiem, a libertynizm 
i hedonizm redukują człowieka do roli zwierzęcia mającego zaspokajać popędy bez poszanowania dla 
siebie, swojego ciała czy drugiego człowieka).

Prawo do życia wynika z godności ludzkiej (według TK prawo do życia jest głównym elementem 
poszanowania przyrodzonej godności oraz wolności człowieka25), wskazać należy zresztą, że w wielu 
orzeczeniach dotyczących fundamentalnych zagadnień bioetycznych Trybunał Konstytucyjny odwoływał 
się tak do przepisów dotyczących prawa do życia, jak i godności ludzkiej, a także zasady demokratycznego 
państwa prawa. Przypomnieć należy, że zgodnie z wyrokiem z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 
44/07) prawo do prawnej ochrony życia nie ma charakteru absolutnego. Zagadnienie to jest wielce 
problematyczne również z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego – jakkolwiek życie uznawane jest 
za jedną z fundamentalnych wartości w chrześcijaństwie, to pamiętać należy, że również z punktu widzenia 
nauczania kościelnego dopuszczalne są sytuacje, w których można odebrać życie drugiemu człowiekowi 
(np. w ramach obrony koniecznej czy podczas działań zbrojnych toczonych w ramach tzw. wojny 
sprawiedliwej; tradycyjne nauczanie Kościoła katolickiego nie odrzucało też kary śmierci – w tym miejscu 
jedynie zasygnalizować należy, że wyrażony w K 44/07 pogląd, że „z art. 38 Konstytucji, zapewniającego 
każdemu prawną ochronę życia, wynika zatem m.in. zakaz wprowadzenia do ustawodawstwa zwykłego 
kary śmierci” jest nieuprawniony26).

Artykuł 38 Konstytucji stanowi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia”. W pracach w Komisji Konstytucyjnej nie zdecydowano się na rozszerzenie jego brzmienia 
o słowa „od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci” - próbę zmiany podjęto składając projekt ustawy 
w Sejmie V kadencji w 2006 roku, który finalnie został odrzucony 13 kwietnia 2007 roku. Wiesław Skrzydło 
twierdził, że samo brzmienie przepisu sugeruje, że kwestia dopuszczalności aborcji oraz stosowania kary 
śmierci powinna być regulowana na poziomie ustawowym, ustrojodawca nie czuł się bowiem kompetentny 
do tego by rozstrzygać kluczowe zagadnienia etyczne w ramach omawianego przepisu27.

Piotr Tuleja wskazuje, że „artykuł 38 Konstytucji nie wyklucza natomiast aborcji w razie zaistnienia 
równorzędnych dla życia poczętego wartości. W świetle tego przepisu dopuszczenie aborcji w razie 
zagrożenia życia matki należy uznać za obowiązek konstytucyjny ustawodawcy, a – w innych szczególnie 
uzasadnionych wypadkach, w których tego rodzaju kolizja równorzędnych wartości zaistnieje – za 
możliwość pozostawioną jego decyzji w granicach wyznaczonych przez regulację konstytucyjną”28. Pogląd 

25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/98.

26 Inaczej niż w K 44/07 Trybunał Konstytucyjny wskazywał w K 26/96, iż: „Nie ulega więc wątpliwości, że z polskich przepisów konstytucyjnych wynika prawo do 
życia, przysługujące - jako prawo podmiotowe - każdemu człowiekowi. Nie ulega też jednak wątpliwości, że owo prawo do życia nie ma charakteru absolutnego. Ani art. 2 
Konwencji Europejskiej, ani polskie przepisy konstytucyjne nie formułują np. zakazu kary śmierci, nieprzypadkowo też Polska powstrzymała się od ratyfikowania Protokołu Nr 
6 dotyczącego zniesienia kary śmierci. Zniesienia tego nie dokonano też żadnym wyraźnym przepisem nowej konstytucji. Ustawodawstwu zwykłemu znane są unormowania 
dopuszczające odebranie życia i to nie tylko dla bezpośredniego ratowania życia własnego czy cudzego, ale też w innych sytuacjach. Dość przypomnieć regulacje dotyczące 
użycia broni przez funkcjonariuszy. Ustawodawca działał tu w przekonaniu, że mogą zachodzić takie wyjątkowe sytuacje, gdy konieczność ochrony innego dobra - nawet jeśli 
tym dobrem jest tylko mienie - może okazać się nadrzędna od ochrony ludzkiego życia.”.  W podobnym duchu wypowiadał się Bogusław Banaszak - „prawna ochrona życia nie 
oznacza zakazu kary śmierci i nie ogranicza w tym względzie ustawodawcy” (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 2 wydanie, Warszawa 2012, s. 259)

27 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, LEX 2013.

28 P. Tuleja, op. cit., s. 136.
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ten zasługuje na jedynie częściową akceptację – ciężko wskazać okoliczność inną niż zagrożenie życia 
matki, która prowadziłaby do kolizji z wartością równorzędną życiu ludzkiemu. Takie postrzeganie ochrony 
życia jest dość zbieżne ze stanowiskiem Kościoła, choć przypomnieć należy o tym, że aksjologia katolicka 
i konstytucyjna, w tym zakresie, w pewnych aspektach się delikatnie różnią29, jednak w porównaniu 
z liberalnymi trendami traktującymi aborcję jako „prawo wyboru”, a wręcz „prawo człowieka” a jej 
ograniczenie jako łamanie przez państwo zakazu stosowania tortur, różnice te uznać należy za niemalże 
niezauważalne szczegóły.

Dwukrotnie w Polsce zapadały orzeczenia dotykające przesłanek ustawowych dopuszczających przerwanie 
ciąży. Pierwszym orzeczeniem było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku 
(sygn. akt K 26/96). Orzeczenie to uznało za sprzeczną z polską ustawą zasadniczą przesłankę zezwalającą 
na aborcję ze względu na tzw. przyczyny społeczne (trudna sytuacja materialna matki). Wnioskodawca 
„zarzucił kwestionowanym przepisom ustawy, iż naruszają wyrażoną w art. 1 przepisów konstytucyjnych 
zasadę demokratycznego państwa prawnego. Z zasady tej należy wywieść, iż porządek prawny musi 
respektować nienaruszalne i przyrodzone prawa człowieka, w tym przede wszystkim prawo do życia” - 
przypomnieć należy bowiem, że w ówczesnym stanie prawnym Konstytucja nie przewidywała oddzielnej 
ochrony życia ludzkiego a Trybunał Konstytucyjny prawo do wywnioskował z zasady demokratycznego 
państwa prawa. Trybunał zwrócił też uwagę na liczne regulacje w prawie międzynarodowym oraz 
przepisach państw zachodnioeuropejskich które mają zapewnić ochronę godności istoty ludzkiej, w tym 
embrionów (np. zakaz tworzenia embrionów ludzkich do celów badawczych, zakaz klonowania czy 
tworzenia chimer i hybryd).

Drugim orzeczeniem, które wydał Trybunał w kwestii aborcji, było uznanie niekonstytucyjności 
tzw. aborcji eugenicznej. Orzekając Trybunał wskazał, że „w literaturze przedmiotu zajmowane są 
różne, zarówno skrajne, jak i umiarkowane, mniej i bardziej złożone stanowiska, często odmienne 
w poszczególnych kręgach kulturowych i cywilizacyjnych. Rolą sądu konstytucyjnego i orzekających 
w nim sędziów jest jednak wiążące wypowiadanie się w kwestiach, które dotyczą zgodności prawa 
stanowionego z Konstytucją, a wypowiedzi te muszą znajdować podstawę w obowiązującym prawie, 
czyli systemie norm ustanowionych zgodnie z formalnie określoną procedurą przez upoważniony organ 
władzy publicznej. Ten system należy przy tym rozumieć jako zespół powiązanych ze sobą aksjologicznie 
i celowościowo norm, które - jak wskazał Trybunał w wyroku z 30 września 2008 r., sygn. K 44/07 (OTK 
ZU nr 7/A/2008, poz. 126) - stanowią “wytwór kulturowy, zakorzeniony w doświadczeniach historycznych 
wspólnoty i budowany w oparciu o wspólny dla danego kręgu podmiotów system wartości” (cz. III, pkt 
1.2 uzasadnienia)”. Warto jednak sięgnąć zwłaszcza do zdania odrębnego Jarosława Wyrembaka, którego 
zdaniem uzasadnienie wyroku nie dość mocno skupiło się na aksjologicznych podstawach do wydania 
takiego orzeczenia. Wskazuje on, że „nie jest całkowicie pozbawiony racji często spotykany pogląd, 
według którego prawo stanowione przez ustawodawcę nie musi odzwierciedlać systemu wartości 
religijnych, etycznych czy moralnych - zaś wyznawcy określonej religii, czy też zwolennicy określonej 
etyki bądź moralności, powinni koncentrować się na ich przestrzeganiu we własnym sumieniu, we 
własnym życiu, w przestrzeni wewnętrznej autonomii i wolności, rezygnując z zabiegania o wymuszanie 
ich respektowania przez przepisy prawa stanowionego, zwłaszcza: prawa karnego. Przychodzi jednak 

29 J. Kociszewska, Przerywanie ciąży – stanowisko Kościoła, [dostęp on-line: 07.11.2022], https://kosciol.wiara.pl/doc/491207.Przerywanie-ciazy-stanowisko-Kosciola
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zastanowić się głębiej nad wartością rozumowania opartego na przekonaniu, że jeżeli ktoś z powodów 
etycznych, moralnych, światopoglądowych, religijnych (czy jakichkolwiek innych) nie aprobuje na przykład 
handlu dziećmi, wykorzystywania seksualnego dzieci albo znęcania się nad dziećmi, to powinien skupiać 
się jedynie na tym, by osobiście przejść przez całe życie zachowując należny dystans wobec wszelkich 
takich praktyk - nie powinien natomiast domagać się ich kryminalizacji przez państwo (w duchu koncepcji, 
którą ostatnio wyraża wypisywane na murach hasło: “nie chcesz aborcji - to jej sobie nie rób”)”. Wskazuje 
on, że rozwiązanie takie jak pozostawienie losu dzieci nienarodzonych wyłącznie w rękach ich matek 
nie jest wcale „rozstrzygnięciem obojętnym ani w perspektywie aksjologicznej, ani w perspektywie 
konstytucyjnoprawnej”.

Wyrembak wskazał też na fakt, że Trybunał w uzasadnieniu nie odwołał się do pojęć takich jak 
„Dekalog” czy „chrześcijaństwo”, „tak, jakby były to pojęcia zakazane, bądź rzeczywistości całkowicie 
nieadekwatne i nieprzydatne dla analiz problemu pozbawiania życia dzieci poczętych; tak, jakby były 
to kategorie i rzeczywistości całkowicie nieprzydatne oraz nieadekwatne, bądź całkowicie zakazane 
w języku, w jakim Trybunał Konstytucyjny buduje treść wyroków i ich uzasadnień - mimo że do samego 
Boga, jako “źródła prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”, i do “chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu” 
odwołuje się wprost preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zwłaszcza w tej perspektywie, dla 
sędziego Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od jego osobistych preferencji aksjologicznych - także: 
dla całego Trybunału - nie powinno być obojętne pytanie, czy właśnie z tego faktu, że treść preambuły 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej expressis verbis określa Boga jako “źródło prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna” i expressis verbis afirmuje “kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie 
Narodu i ogólnoludzkich wartościach”, musi wynikać coś istotnego dla zawsze ważnych i koniecznych 
dociekań w sprawie aksjologicznych fundamentów Konstytucji, i całego systemu prawa, czy też - nie 
może wynikać zupełnie nic”. Wyrembak krytycznie ocenia fakt, że uzasadnienie, zamiast skupić się na 
fakcie, że Konstytucja RP osadzona jest w etyce chrześcijańskiej, skupia się na innych, mniej istotnych 
w jego odczuciu aspektach. Podkreśla on, że „ani Konstytucja, ani cały system prawa stanowionego 
nie funkcjonuje - i funkcjonować nie może - w próżni aksjologicznej. Zawsze rodzi się pytanie o zasady 
i wartości ostateczne, pytanie o aksjomaty mające walor absolutu” i wyraża on żal, że wydane orzeczenie 
„nie zostało oparte na żadnej jasnej, zrozumiałej, pewnej i trwałej podstawie aksjologicznej” (choć 
zauważyć należy, że pozostaje ono w zgodzie z nauczaniem Kościoła – skądinąd dość wymownym jest 
fakt, że do orzeczenia złożono aż pięć zdań odrębnych, z czego część kwestionująca nie jego istotę, lecz 
treść i jakość uzasadnienia).

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP Andrzej Duda zaproponował wprowadzenie nowej 
regulacji, będącej niejako „opcją kompromisową” pomiędzy dotychczasowymi przepisami (dopuszczającymi 
aborcję eugeniczną) oraz całkowitym zakazem takiej praktyki. Dopuszczalne miałoby stać się przerywanie 
ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu (tj. sytuacji w której nie ulega wątpliwości, że dziecko, po 
narodzinach, nie będzie w stanie przeżyć poza organizmem matki i umrze). Projekt ten został poddany 
krytycznej analizie przez Dariusza Dudka w ramach opracowania przygotowanego dla Instytutu Spraw 
Konstytucyjnych. Dudek słusznie wskazał, że „Projekt unormowania nowej przesłanki legalnego 
przerwania ciąży z powodu wad letalnych płodu, skutkujących nieuniknioną śmiercią dziecka – stanowi 
rozwiązanie pod względem prawnym i aksjologicznym radykalnie inne jakościowo oraz niewątpliwie 
„lepsze” od poprzednio obowiązującego uregulowania ustawowego tzw. aborcji eugenicznej (embrio-
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patologicznej), słusznie zdyskwalifikowanego ww. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże 
postulowane przez głowę państwa rozwiązanie, zaproponowane zapewne pod ogromną presją czasu 
i burzliwych wydarzeń w Polsce, zaistniałych natychmiast po zapadnięciu ww. wyroku TK, nasuwa istotne 
wątpliwości prawne i etyczne, różnej rangi, a dotyczące zarówno części normatywnej, jak i warstwy 
argumentacyjnej uzasadnienia Projektu”30. Propozycja „kompromisowej” regulacji, z oczywistych względów, 
została krytycznie odebrana przez środowiska katolickie – można jedynie przypuszczać, że Głowa Państwa, 
zdając sobie sprawę tak z wątpliwości natury konstytucyjnych, etycznych oraz chrześcijańskich takiego 
rozwiązania, nie kontynuuje działań zmierzających do wprowadzenia nowych przepisów.

Warto również pamiętać o tym, że nie były to jedyne orzeczenia dotykające zagadnienia aborcji. Orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn. akt U 8/90 wskazywało, że: „zgodnie z tą 
ustawą [z 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 12, poz. 61 
z późn. zm. w 1969 r. Nr 13, poz. 95) – przyp. red.], zabieg [aborcji – przyp. red.] może być jedynie, przy 
spełnieniu warunków określonych w ustawie, dopuszczalny; nie stanowi natomiast, w świetle tej ustawy, 
zdarzenia przez ustawodawcę pożądanego” co jednoznacznie wskazuje na to, jaką linię aksjologiczną 
przyjmował od samego początku swojego funkcjonowania Trybunał Konstytucyjny uznając, że na gruncie 
polskiego porządku prawnego aborcję należy traktować w kategoriach czynu moralnie negatywnego 
(w tym samym orzeczeniu Trybunał przyjął nawet, że „traktuje się te przepisy w doktrynie prawa karnego 
[przepisy dopuszczające przerwanie ciąży we wskazanych przez ustawodawcę okolicznościach] jako 
określające kontratyp, czyli okoliczność wyłączającą bezprawność czynu”). Dodatkowo wskazuje to na 
jednoznacznie negatywną ocenę moralną aborcji przez prawodawcę oraz Trybunał Konstytucyjny. Trybunał 
wskazał również, że „nie można uznać za trafne stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjmującego, 
że istnieje wolność kobiety do przerwania ciąży ograniczona ustawą z 27 kwietnia 1956 r. o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. Stan prawny jest wręcz odwrotny. Pierwotny jest zakaz przerywania 
ciąży, a ustawa określa jedynie warunki dopuszczalności odstępstwa od tego zakazu”.

Ze względu na fakt, że dotychczas w Polsce idea legalizacji eutanazji nie pojawia się zbyt 
często w przestrzeni publicznej, toteż i temat nie budził do tej pory większego zainteresowania 
konstytucjonalistów, acz warto zauważyć, że autorzy komentarzy (np. Piotr Tuleja, Bogusław Banaszak, 
Paweł Sarnecki), mimo faktu, że często uznawani są przez komentatorów za reprezentantów czy 
sympatyków zupełnie odrębnych środowisk politycznych czy ideowych, to w tym temacie jednogłośnie 
wskazują, że brzmienie art. 38 wyklucza możliwość wprowadzenia w Polsce takiego rozwiązania. Bogusław 
Banaszak pisał, że „należy podkreślić, że skoro Konstytucja stanowi o ochronie życia, nie dopuszcza 
możliwości podjęcia działań mających je skrócić, a określanych mianem eutanazji czynnej – tzw. zabójstwa 
z litości, na żądanie chorego lub nawet bez wyrażenia przez niego woli, w stanach, w których tego nie 
może uczynić (np. śpiączka)”31. Paweł Sarnecki wskazywał dodatkowo w komentarzu Leszka Garlickiego 
i Marka Zubika, że „byłoby również sprzeczne z zasadą ochrony godności, tym razem lekarzy, zmuszanie 
ich przez prawo do podejmowania tego rodzaju kroków, nawet na żądanie chorego”. Powszechnie znana 
jest krytyka eutanazji ze strony Kościoła rzymskokatolickiego – Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, 
że „eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób 

30 D. Dudek, Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi – część II, [dostęp on-line: 09.11.2022] https://isk.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/D.-Dudek-
Konstytucja-a-prawo-do-z%CC%87ycia-nasciturusa-z-wadami-letalnymi-cze%CC%A8s%CC%81c%CC%81-II.pdf

31 B. Banaszak, op. cit., s. 258.
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upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W ten sposób działanie lub 
zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi 
zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy. 
Błąd w ocenie, w który można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który 
zawsze należy potępić i wykluczyć” (KKK 2277).

3.3 Wolność sumienia i wyznania

Wolność sumienia i wyznania po Soborze Watykańskim II stała się w Kościele szczególnie akcentowana 
– w okresie przedsoborowym koncepcja ta była przez papiestwo krytykowana (w szczególności przez 
papieży Piusa IX i Piusa X). Zmianę w tym zakresie przyniosła Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis 
humanae promulgowana 7 grudnia 1965 roku. Dokument ten stwierdza, że „obecny Sobór Watykański 
oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że 
wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk 
społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do 
działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym 
i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie. Poza tym oświadcza, 
że prawo do wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, którą 
to godność poznajemy przez objawione słowo Boże i samym rozumem. To prawo osoby ludzkiej do 
wolności religijnej powinno być w taki sposób uznane w prawnym ustroju społeczeństwa, aby stanowiło 
prawo cywilne”32. Według Soboru wolność ta dotyczy zarówno jednostki, jak i wspólnot. Ważnym jest „by 
władza cywilna nie przeszkadzała im środkami prawnymi czy działalnością administracyjną w wybieraniu, 
kształceniu, mianowaniu i przenoszeniu swych własnych kapłanów, w komunikowaniu się z władzami 
i wspólnotami religijnymi znajdującymi się w innych krajach, we wznoszeniu budowli religijnych, a także 
w nabywaniu i użytkowaniu odpowiednich dóbr” a także by wspólnoty religijne mogły tworzyć swoje 
własne stowarzyszenia. Kościół w Dignitatis humanae podkreśla, że „rodzinie, jako społeczności cieszącej 
się własnym i pierwotnym prawem, przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia 
religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców. Rodzicom zaś przysługuje prawo do tego, 
aby według własnych swych poglądów religijnych rozstrzygali, jaki rodzaj nauczania religijnego ma być 
udzielany ich dzieciom. Dlatego władza cywilna powinna uznać prawo rodziców do wybierania naprawdę 
swobodnie szkół lub innych środków wychowania i nie powinna nakładać na nich za tę wolność wyboru 
niesprawiedliwych ciężarów, czy to bezpośrednio czy pośrednio. Naruszane są również prawa rodziców, 
jeśli zmusza się dzieci do uczęszczania w szkole na wykłady, które nie są zgodne z przekonaniem religijnym 
rodziców, albo jeśli się narzuca jedyny system wychowania, z którego całkowicie usunięta zostaje formacja 
religijna”. Należy podkreślić, że „społeczeństwu cywilnemu przysługuje prawo do bronienia się przeciwko 
nadużyciom, jakie mogłyby się pojawiać pod pretekstem korzystania z wolności religijnej” jednak 
wszelkie ograniczenia tej wolności przez władze świeckie (Dignitatis humanae posługuje się typowym dla 
nazewnictwa kościelnego określeniem „władz cywilnych” oraz „prawa cywilnego” w rozumieniu całości 
regulacji stanowionych przez państwo, a nie władzę kościelną).

Regulacje konstytucyjne dotyczące wolności sumienia i wyznania zawarte zostały w art. 53, który w ustępie 
1 stanowi, że „każdemu zapewnia się wolność sumienia i wyznania”. Ustęp 2 zakłada, że „wolność religii 

32 Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”.
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obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania 
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, 
uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń 
i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy 
religijnej tam, gdzie się znajdują”. Konstytucja wprowadza również rodzicom prawo do zapewnienia 
dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 
ust. 3). Konstytucja przewiduje również możliwość nauczania religii w szkołach, przy czym stawia tutaj 
dwa warunki – może być nauczana religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej 
sytuacji prawnej (kwestie te reguluje na gruncie konstytucyjnym art. 25) oraz nie może być naruszona 
wolność sumienia i religii innych osób. Ustawa zasadnicza wskazuje też, że „nikt nie może być zmuszany 
do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych” (art. 25 ust. 6) a także, że „nikt nie 
może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań 
religijnych lub wyznania” (art. 25 ust. 7). Zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji określająca zakres ograniczeń 
wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać 
wolności i praw określonych w art. 53 Konstytucji, zresztą Paweł Sarnecki wskazuje, że „wolność sumienia 
i wolność wyznawania określonej religii ma wymiar absolutny i nie może być w jakikolwiek sposób 
ograniczona”33. Ograniczeniom podlega jedynie wolność uzewnętrzniania światopoglądu bądź religii – 
ograniczenie to może mieć miejsce tylko na drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób 
(art. 53 ust. 5).

Kwestie związane z wolnością sumienia i wyznania doczekały się w Trybunale Konstytucyjnym dość 
bogatego orzecznictwa. W tym miejscu warto wskazać najważniejsze z orzeczeń:

1) orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn, akt U 8/90 – we wspomnianym 
już wcześniej orzeczeniu Trybunał wskazał, że „w obowiązującym stanie prawnym można natomiast 
wskazać normy, zezwalające lekarzowi na “uchylenie się” od wydania orzeczenia o dopuszczalności 
przerwania ciąży lub od przeprowadzenia takiego zabiegu. Prawo lekarza do takiego “uchylenia się” 
należy wyprowadzić z art. 82 ust. 1 Konstytucji dekretującego wolność sumienia. Wolność sumienia nie 
oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego światopoglądu, ale przede wszystkim prawo do 
postępowania zgodnie z własnym sumieniem, do wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu 
sumieniu. Tak rozumiana wolność sumienia znajduje potwierdzenie w ratyfikowanych przez Polskę w dniu 
3 marca 1977 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 167 i 168) Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalonych 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1956 r. Artykuł 18 ust. 2 tych Paktów stanowi: “Nikt 
nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania 
wyznania albo przekonań według własnego wyboru”. Prawo lekarza do “uchylenia się” od wydania 
orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży lub przeprowadzenia takiego zabiegu wynika bezpośrednio 
z zasady 7 Zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza, stanowiącej: “lekarz powinien odmówić 
wykonania czynności, które według jego przekonania i sumienia mogą być szkodliwe lub nieetyczne”;

2) orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 1991 r., sygn. akt K 11/90 – w którym 
Trybunał wskazał, że z przepisów wprowadzających świeckość szkoły nie wynika zakaz przeprowadzania 

33 P. Sarnecki, op. cit.
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lekcji religii prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych. 
Trybunał wskazał, że dobrowolne lekcje religii „prowadzone jest według programów przez te kościoły 
ustalonych i przez katechetów delegowanych przez władze kościelne, a państwowe programy nauczania 
nie są nasycone treściami religijnymi, to nie można mówić o naruszaniu zasady świeckości szkoły czy 
świeckości i neutralności Państwa. Co więcej - to właśnie owa świeckość i neutralność nie tylko nie 
może być podstawą do wprowadzenia obowiązku nauczania religii w szkołach państwowych, ale także 
nie może oznaczać zakazu takiego nauczania, jeśli życzą sobie tego zainteresowani obywatele. Na tym 
właśnie polega świeckość i neutralność państwa. Inne rozumienie tych pojęć oznaczałoby nie neutralność, 
a ingerencję państwa w wolność sumienia i wyznania obywateli”. Trybunał powołał się na europejskie, 
demokratyczne rozumienie pojęcia świeckości, neutralności i rozdziału Kościoła od państwa, a także na 
fakt, że interpretacja ta w oczywisty sposób różni się od tej interpretacji tych pojęć z okresu PRL-u. Warto 
w tym miejscu zresztą, na marginesie, wskazać na dość istotny fakt – jeżeli w orzeczeniach z wczesnych 
lat 90., bazując na stalinowskiej (a jedynie zmodyfikowanej dzięki nowelom kwietniowej i grudniowej) 
ustawie zasadniczej Trybunał Konstytucyjny orzekał w duchu demokratycznym i chrześcijańskim (traktując 
w U 8/90 aborcję jako czyn moralny nagannie, do którego kobiecie nie przysługuje żadna „wolność”, zaś 
świeckość państwa w duchu tzw. przyjaznej separacji państwa i Kościoła) to tym bardziej analogiczne 
wartości musi brać pod uwagę Trybunał Konstytucyjny gdyż wolą autorów ustawy zasadniczej oraz Narodu 
Polskiego było przyjęcie konstytucji bazującej na takiej właśnie, przyjaznej wobec nauki chrześcijańskiej, 
nauczania św. Jana Pawła II oraz szacunku dla wolności religijnej, aksjologii. Odmienna interpretacja 
musiałaby bowiem prowadzić to, wstrząsającego, a zarazem stojącego w skrajnej sprzeczności z treścią 
ustawy zasadniczej (choćby i samej preambuły, o której mowa była wyżej) wniosku, że jest ona nastawiona 
bardziej wrogo do Kościoła i wartości wypływających z jego nauki niż konstytucja wprowadzona 
w okresie komunistycznego totalitaryzmu, w trakcie której Kościół rzymskokatolicki podlegał represjom 
i prześladowaniu34.

3) orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 1993 r., sygn. akt U 12/92 – drugie z orzeczeń 
dotyczących obecności lekcji religii w szkołach. Trybunał wskazał, że “państwo nie może więc uchylać się 
od obowiązku zapewnienia takiego wychowania religijnego i w takim miejscu, aby odpowiadało to woli 
rodziców. Z obowiązku tego Państwo nie jest zwolnione nawet wtedy, gdy na skutek jego zaniedbań 
wychowanie religijne - z braku innych możliwości - zastępczo zaczyna organizować na własnym terenie 
instytucja kościelna”. Z faktu, że instytucje kościelne potrafią prowadzić odrębną edukację religijną 
(przykładowo w okresie PRL katecheza była prowadzona w salkach kościelnych) w żaden sposób nie 
wynika zwolnienie z państwa z obowiązku zapewnienia stosownej edukacji religijnej (pozwolę sobie dodać 
w ramach przedstawienia pewnej analogii - podobnie jak np. z faktu, że w zakresie szkolnictwa czy służby 
zdrowia istnieją prywatne odpowiedniki placówek publicznych nie wypływa fakt, że państwo mogłoby 
zrezygnować z prowadzenia takich, wychodząc z założenia, że tworząc w ramach gospodarki rynkowej 
warunki do powstania komercyjnych placówek wypełniło ono obowiązek zapewnienia obywatelom 
dostępu do darmowej edukacji oraz opieki zdrowotnej). Na marginesie można też wskazać, że Karolina 
Dłuska w tekście „Nauka religii w szkole publicznej – kościelny przywilej czy służba demokracji?” stawia 
tezę, że zachodzi oczywisty związek między nauczaniem religii w szkołach a ustrojem demokratycznym 

34 W przywoływanym już opracowaniu Pawła Bały autor wskazuje, że „poprzez sformułowanie „zachowanie bezstronności” Rzeczpospolita Polska odcięła się od modelu 
skrajnego zsekularyzowania państwa w duchu tradycji antyklerykalizmu francuskiego. Chrześcijańska symbolika religijna jest powszechna w budynkach administracji 
publicznej czy publicznych placówkach oświatowych. Polski model w praktyce przeciwstawia się państwu wyznaniowemu, ale także państwu propagującemu ateizm, państwu 
ideologicznemu, które w szerokim ujęciu funkcjonuje tak jak państwo wyznaniowe. Takim, gdzie ideologia elit rządzących jest narzucana społeczeństwu” (P. Bała, op. cit.).
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a sama edukacja religijna wpływa pozytywnie na kształtowanie świadomych obywateli i ma korzystny 
wpływ na rozwój demokracji35.

4) Orzeczenie z dnia 7 czerwca 1994 r., sygn. akt K 17/93 poruszyło pierwszy raz temat 
zakazu obrazy uczuć religijnych. Trybunał wskazał, że „Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji audycje radiowe i telewizyjne powinny szanować 
uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości. (…)  
Zakaz ustanowiony w art. 18 ust. 2, tak jak przepis ten rozumie Trybunał Konstytucyjny (zob. wykładnia W. 
3/93) zachowuje te konstytucyjne wymagania. U jego podstaw leży ochrona wolności sumienia i wyznania 
wyrażająca się również w zakazie naruszania uczuć religijnych, który wynika z art. 82 ust. 1 utrzymanych 
w mocy przepisów konstytucyjnych. Uczucia religijne, ze względu na ich charakter, podlegają szczególnej 
ochronie prawa. Bezpośrednio powiązane są bowiem z wolnością sumienia i wyznania, stanowiącą wartość 
konstytucyjną. Potwierdzają to także akty międzynarodowe (np. Deklaracja o eliminacji wszelkich form 
nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
dnia 21 listopada 1981 r.). Dlatego też działania naruszające uczucie religijne mogą być przedmiotem 
zakazu ustawowego także wówczas, gdyby były podejmowane za pomocą środków służących realizacji 
wolności słowa. Wolność słowa, jako wartość konstytucyjna może być zaś realizowana w różny sposób. 
Upowszechnianie opinii i poglądów za pośrednictwem środków masowego przekazu jest tylko jednym 
z tych sposobów. Ze względu jednak na nieograniczony krąg odbiorców, przekazywane przez radio 
i telewizję treści w szerszym zakresie naruszać mogą prawa i wolności innych osób”.

5) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r., sygn. akt SK 11/98 – orzeczenie wydane 
w związku ze skargą konstytucyjną. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przynależność jednostki do 
danego wyznania może wpływać na sposób realizacji przez nią obowiązku służby wojskowej (poprzez 
tzw. służbę zastępczą).

6) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt U 10/07 – Trybunał orzekł 
o zgodności z ustawą zasadniczą przepisów zakładających wliczanie do średniej oceny z religii bądź 
etyki. Odpowiedzią na zarzuty, że najczęściej wybieraną religią w Polsce jest religia rzymsko-katolicka, 
jest stanowisko Trybunału, który wskazał, że „pragnie [on – przyp. red.] przypomnieć, że wolność 
religii (wolność wyznania) nie prowadzi do równości faktycznej. Skoro bowiem jest to wolność religii, 
także w sferze nauczania, gwarantowana swobodą wyboru, a władze publiczne winny, zgodnie z art. 
25 ust. 2 Konstytucji, zachować bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych 
i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, a zgodnie z art. 25 ust. 1 
Konstytucji winny traktować kościoły i związki wyznaniowe w sposób równoprawny – to struktura 
świadomości społecznej w sprawach religijno-światopoglądowych znajduje niewątpliwie swoje odbicie 
w strukturze nauczania religii i etyki. Przewaga wierzących wyznania rzymskokatolickiego zwykle 
znajduje więc odbicie (zależy też od struktury danego środowiska) w tym, że większość uczniów wybiera 
naukę religii rzymskokatolickiej”. Trybunał podkreślił, że jest sądem prawa i że nawet jeśli w niektórych 
przypadkach pojawiać mogą się społeczne „naciski” na udział w lekcji religii mimo faktu, że dany uczeń nie 
jest jej wyznawcą, to ewentualne sytuacje tego typu świadczą jedynie o niskiej kulturze demokratycznej 

35 K. Dłuska, Nauka religii w szkole publicznej – kościelny przywilej czy służba demokracji?, „Nurt SVD”, 2017, 51/2 (142), s. 336-353.



17 Chrześcijańska aksjologia Konstytucji RP. 
Raport w 25-lecie obowiązywania polskiej ustawy zasadniczej

mgr Michał Szymański

w danym miejscu, natomiast nie mogą wpłynąć na Trybunał, jako sąd prawa, i wydawane przez nie 
orzeczenie.

7) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt SK 54/13 – orzeczenie 
głośne medialnie gdyż Trybunał rozpatrywał skargę konstytucyjną wniesioną przez kontrowersyjną 
piosenkarkę pop Dorotę Rabczewską („Dodę”), która kwestionowała konstytucyjność art. 196 Kodeksu 
karnego penalizującego obrazę uczuć religijnych. Trybunał wskazał, że „Przedmiotem ochrony z art. 196 
k.k. są uczucia religijne, a więc takie ludzkie emocje, które odnoszą się do konkretnej wyznawanej przez 
daną osobę religii. Uczucia religijne to wieloaspektowy stosunek emocjonalny do wyznawanej religii. Prawo 
do ochrony uczuć religijnych oznacza z kolei wolność od zachowań obrażających (znieważających) te 
uczucia. Przedmiot ochrony z art. 196 k.k. - uczucia religijne osób wierzących - obejmuje zatem określony 
fragment wolności religijnej zarówno w aspekcie wewnętrznym - wolność od zachowań znieważających 
przedmiot czci religijnej, jak i zewnętrznym - wolność uzewnętrzniania wyznawanej przez jednostkę 
religii. Trybunał Konstytucyjny stwierdza zatem, że przedmiot ochrony z art. 196 k.k., a więc prawo do 
ochrony uczuć religijnych, jest określony i jego rozumienie nie budzi wątpliwości zarówno w doktrynie, 
jak i w orzecznictwie. Co więcej, kontekst znaczeniowy wydaje się ponadto zrozumiały w powszechnym 
znaczeniu tego pojęcia na gruncie języka polskiego”. Trybunał wyraźnie wskazał, że przedmiotem 
penalizacji nie jest krytyka religii czy jej duchownych. TK stwierdził, że „penalizacja obrazy uczuć religijnych 
przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej ma zatem przeciwdziałać takiemu rodzajowi 
“krytyki”, który polega na zastępowaniu, z powołaniem się na wolność słowa, argumentów merytorycznych 
- zniewagami, które nie mogą być standardem akceptowanym w demokratycznym państwie”.

3.4. Rodzina

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze 
swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się 
sam. Należy go uważać za normalny punkt odniesienia w określaniu różnych stopni pokrewieństwa” (KKK 
2202). Wskazuje on też, że „wspólnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonków. Małżeństwo 
i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków oraz prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonków 
i przekazywanie życia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny związki osobowe 
i podstawowy zakres odpowiedzialności”.

Zasada ochrony rodziny zawarta została w art. 18 Konstytucji RP. Zgodnie z jego brzmieniem „małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z tematyką rodziny są postulaty przedstawiane przez 
środowisko LGBT mające na celu przedefiniowanie pojęcia „małżeństwa” poprzez negację tradycyjnej 
definicji tej instytucji, mającej charakter wyłącznie heteroseksualny. Działania te mają na celu doprowadzić 
do sytuacji w której możliwe będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego związków 
partnerskich o charakterze nie-heteroseksualnym.
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Zagadnienie to jest od dawna przedmiotem kontrowersji oraz sporów interpretacyjnych. Uważam, że warto 
w tym miejscu dokonać obszernego, ale jednocześnie niezwykle bogatego w treść cytatu z postanowienia 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt V ACz 495/17:

„Treść art. 18 Konstytucji wywodzi się z pierwszej wersji projektu przepisu, który zgłoszony został na posiedzeniu 
w dniu 2 grudnia 1994 r. przez Wiktora Osiatyńskiego przewidującej, że: “Rodzina i rodzicielstwo znajdują 
się pod ochroną prawa” (Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1995, Nr 10, s. 155; 
dalej: Biul. KKZN). W toku prac w Podkomisji Redakcyjnej Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 
(dalej: KKZN) zgłoszono dwa nowe warianty przepisu. Pierwszy w ust. 1 wskazywał, że: “Rodzina i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną prawa”. Drugi w ust. 1 stanowił, że: “Rodzina jako wspólnota podstawowa i pierwotna 
w stosunku do państwa ma własne i niezbywalne prawa”, zaś w ust. 2, że: “Małżeństwo jako związek kobiety 
i mężczyzny, rodzina i macierzyństwo znajdują się pod ochroną państwa” (Biul. KKZN 1995, Nr 11, s. 228). Na 
posiedzeniu KKZN w dniu 4 kwietnia 1995 r. podczas dyskusji nad obu wariantami treści przepisu, w odniesieniu 
do ust. 2 wariantu drugiego, zawierającego zwrot “jako związek kobiety i mężczyzny”, Piotr Winczorek podniósł, 
że “chodzi o to, aby wykluczyć inne małżeństwa niż związek kobiety i mężczyzny. Czy jednak inny związek 
mógłby być nazwany małżeństwem? Jest to bowiem pojęcie zastane, funkcjonujące w kulturze prawnej od 
czasów rzymskich. Jeżeli więc trzymać się pojęć zastanych, to nie sądzę, aby mogło być małżeństwo inne niż 
między mężczyzną i kobietą. Tak więc ust. 2 po skreśleniu zwrotu: “jako związek kobiety i mężczyzny” miałby 
już pewien sens prawny” (Biul. KKZN 1995, Nr 17, s. 31). W odpowiedzi Piotr Andrzejewski argumentował, że 
większość absolutna może zdecydować, że “na przykład małżeństwo będzie związkiem dwóch mężczyzn” (Biul. 
KKZN 1995, Nr 17, s. 31). Stefan Pastuszka podnosił, że Piotr Andrzejewski “przesadził oceniając rolę polityczną 
większości koalicyjnej co do możliwości akceptacji małżeństwa innego niż związku między kobietą i mężczyzną”. 
Podkreślono podczas dyskusji, że nie występuje tendencja do prawnej regulacji takich związków, co sprawia, że 
nie ma potrzeby zapisywania w Konstytucji formuły, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny (Biul. KKZN 
1995, Nr 17, s. 32). W replice do tego poglądu Piotr Andrzejewski wskazywał, że “w niektórych państwach 
zostały już prawnie dopuszczone małżeństwa między dwoma mężczyznami”, a podane przykłady “zmierzały 
do unaocznienia sensu ograniczenia małżeństwa do takiego zakresu, który wynika z prawa naturalnego czy 
też prawa, które nie jest dzisiaj w Polsce kwestionowane”. Podkreślano, że “de lege ferenda może się okazać, 
że jeżeli przyjmiemy przepis o małżeństwie nie mówiąc na czym ono polega, to może się on spotkać z dowolną 
interpretacją”. Celowe jest zatem powiedzenie, że “małżeństwo dotyczy niewątpliwie kobiety i mężczyzny, 
a nie chociażby dwóch mężczyzn, jak to jest już dzisiaj przyjęte” (Biul. KKZN 1995, Nr 17, s. 32). Wskazywano 
także, że jeżeli Konstytucję pisze się “nie tylko w oparciu o pewną aksjologię, ale również w oparciu o pewną 
perspektywę czasową”, to “należy dać jasny pogląd zabezpieczający nas przed interpretacjami dowolnymi i zbyt 
daleko idącymi” (Biul. KKZN 1995, Nr 17, s. 33). W toku dyskusji prostowano także tezę, zgodnie z którą projekt 
Konstytucji KKZN stwarza możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Wskazano, że nie jest 
to dopuszczalne, a nawet “przepis mówiący o równouprawnieniu innych orientacji został z projektu usunięty” 
(wypowiedź Stefana Pastuszki z 26 lutego 1997 r., Sprawozdanie Stenograficzne z 3. posiedzenia Zgromadzenia 
Narodowego, s. 133)”.

Sąd w niniejszej sprawie orzekł, że „uznanie orzeczenia, o które wnioskodawca wnosi [wnioskodawca 
wniósł o uznanie orzeczenia, w którym stwierdzono zmianę przez niego przynależności płciowej z męskiej 
na żeńską oraz zmianę imienia na żeńskie, gdy pozostaje on w „związku małżeńskim” z którego pochodzi 
małoletnie dziecko], pozostaje zatem w sprzeczności z instytucją małżeństwa określoną art. 18 Konstytucji 
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Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konstytucja) i art. 1 k.r.o., a co za tym idzie, z podstawowymi zasadami 
porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej”. Podkreślił on, że „przepis art. 18 Konstytucji chroni wartość 
związaną z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie, jaką jest małżeństwo. Ma on podstawowe znaczenie 
w zakresie określenia zasad polityki państwa w stosunku do małżeństwa i rodziny, co wynika wprost z jego 
umiejscowienia z rozdziale I Konstytucji, zawierającym przepisy określające podstawowe zasady ustroju. W art. 
18 Konstytucji pojęcie małżeństwa uzupełnione jest zwrotem definicyjnym, określającym małżeństwo “jako 
związek kobiety i mężczyzny”” oraz że „w art. 18 Konstytucji pojęcie małżeństwa uzupełnione jest zwrotem 
definicyjnym, określającym małżeństwo “jako związek kobiety i mężczyzny”. Określona tym samym została 
cecha konstytutywna, definiująca małżeństwo na poziomie konstytucyjnym, jaką jest odmienność płci osób 
zawierających małżeństwo i pozostających w nim. Językowa wykładnia mogłaby prowadzić do wniosku, że art. 
18 Konstytucji nie wyklucza istnienia innych modeli małżeństw aniżeli heteroseksualne, a jedynie małżeństwu 
kobiety i mężczyzny przyznaje preferencyjną opiekę i ochronę. Konstatacja ta jest błędna, uwzględniając cel, jaki 
przyświecał ustrojodawcy, który kształtował treść art. 18 Konstytucji, jakim było wykluczenie w prawie polskim 
możliwości konstruowania przez ustawodawcę zwykłego małżeństwa osób tej samej płci”.

Stanowisko to nie powinno dziwić – Piotr Tuleja wskazuje, że „w odróżnieniu od pozostałych pojęć 
użytych w art. 18 jedynie pojęcie małżeństwa zostało skonkretyzowane przez ustrojodawcę. Należy pamiętać, 
że w trakcie uchwalania Konstytucji uważano je za pojęcie zastane, rozumiane jako związek mężczyzny 
i kobiety. Kształt art. 18 Konstytucji wynikał m.in. z chęci wykluczenia w polskim systemie prawa małżeństw 
homoseksualnych. Argument o zmianie warunków społecznych uzasadniających odejście od intencji twórców 
Konstytucji jest nietrafiony. W trakcie prac nad ustawą zasadniczą uwarunkowania te – instytucjonalizacja 
małżeństw homoseksualnych w niektórych krajach – były brane pod uwagę i zostały odrzucone (MS, t. I, s. 
468 i n.). Dlatego też zmiana warunków społecznych i otoczenia prawnego nie uzasadnia zmiany rozumienia 
małżeństwa sformułowanego przez twórców Konstytucji i przyjętego w drodze referendum. Byłaby ona możliwa 
wyłącznie przez zmianę brzmienia art. 18”36. Zdaniem Autora odejście od takiego brzmienia możliwe jest 
wyłącznie na drodze zmiany Konstytucji w sposób uregulowany przez art. 235 Konstytucji.

Należy podkreślić stanowczo, że pojedyncze, głośne medialnie orzeczenia sądów administracyjnych, które 
w uzasadnieniach do wydawanych orzeczeń zdawały się „negować” dotychczasową linię orzeczniczą 
uznać należy jedynie za jednorazowe ekscesy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 
Naczelnego Sądu Administracyjnego i które z pewnością będą przedmiotem krytycznej analizy w ramach 
działalności Instytutu Spraw Konstytucyjnych. Krytyczna opinia na ten temat jednego z orzeczeń NSA 
została przygotowana przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris37.

Ochrona tradycyjnego modelu rodziny to nie jedyne wyzwanie jakie przed władzą świecką stawia 
nauczanie Kościoła. Katechizm wskazuje, że „Wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać 
jej i zapewnić jej zwłaszcza:

36 P. Tuleja. op. cit. s. 81. W tym miejscu należy wskazać, że Autor komentarza wskazuje na trzy główne poglądy: 1) negujące możliwość wprowadzenia zarówno związków 
partnerskich, jak i związków małżeńskich dla osób homoseksualnych 2) negujące możliwość wprowadzenia związków małżeńskich, lecz nie związków partnerskich 3) 
mniejszościowe, progresywne stanowisko (którego głównym orędownikiem jest prof. Ewa Łętowska) zakładające, że art. 18 nie stoi na przeszkodzie wprowadzenia związków 
bądź małżeństw jednopłciowych. Autor niniejszego raportu, będący w przeszłości uczestnikiem seminarium prowadzonego przez Autora przywoływanego komentarza 
w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie może nie odnotować z pewnym zdziwieniem, że w komentarzu Autor zadeklarował sympatię dla drugiego 
ze stanowisk. Jest to w szczególności zaskakujące gdyż kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ z pewnością doskonale jest znana opinia Sądu Najwyższego sprzed 
niemal dekady na temat projektu ustawy wprowadzającej związki partnerskie tak dla par jedno-, jak i dwupłciowych. W przypadku związków heteroseksualnych, zdaniem SN, nie 
występuje potrzeba tworzenia drugiej instytucji prawnej, będącej „zdublowaniem” instytucji małżeństwa (tyle, że z słabszymi gwarancjami jej trwałości), natomiast co jest warte 
odnotowania to bardzo krytyczna opinia SN na temat próby ominięcia art. 18 Konstytucji RP poprzez nazwanie homoseksualnych małżeństw mianem „związków partnerskich”. 
W opinii SN są to wyłącznie zabiegi językowe mające, ostatecznie, doprowadzić do stworzenia niekonstytucyjnej instytucji prawnej na rzecz osób homoseksualnych.

37 M. Puzio, Opinia do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. II OSK 2376/19, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/opinia-do-
wyroku-naczelnego-sadu-administracyjnego-w-warszawie-z-dnia-6-lipca
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· prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci i wychowywania ich zgodnie z własnymi przekonaniami 
moralnymi i religijnymi;

· ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny;

· prawo do wyznawania własnej wiary, przekazywania jej, wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych 
środków i instytucji;

· prawo do własności prywatnej, prawo podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji;

· zgodnie z prawodawstwem krajów – prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi, do 
zasiłków rodzinnych;

· ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń, jak narkomania, pornografia, 
alkoholizm itd.;

· prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich” 
(KKK 2211).

Konstytucja w wielu miejscach wprowadza gwarancje mające na celu zapewnienie podstawowych 
praw rodziny. Art. 48 przewiduje, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami a wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 
sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Wolność sumienia i wyznania, prawo do własności prywatnej, 
podejmowania pracy, mieszkania czy prawa do migracji wynika z praw przysługujących nie tyle rodzinie 
co każdej osobie przebywającej na terytorium Polski (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa). 
Bardzo ważny jest art. 71 który przewiduje, że „państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej 
uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza 
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych” (art. 71 ust. 
1) oraz przyznający matce przed i po urodzeniu dziecka prawo do szczególnej ochrony ze strony władz 
publicznych.

Jednym z kluczowych (obok działań lobbingowych mających na celu przedefiniowanie tradycyjnego, 
zawartego w art. 18 pojęcia małżeństwa i rodziny) zagrożeń dla współczesnej rodziny jest upowszechnienie 
pornografii. Zagadnienie to, niestety, jest często traktowane w sposób lekceważący, sprowadzający debatę 
nad nim do żartów o „świerszczykach” tymczasem eksperci podejmujący badania nad zwiększeniem 
dostępu do treści w związku z upowszechnieniem się Internetu alarmują, że mamy do czynienia 
z radykalnym wzrostem popularności treści pornograficznych wśród nieletnich, a przedstawiane w tych 
materiałach treści stają się co raz bardziej brutalne i obsceniczne, przedstawiając np. różnego rodzaju 
parafilie seksualne.

Z całą stanowczością należy podzielić stanowisko prezentowane przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa 
(organizację pozarządową prowadzącą ekspercką działalność na temat zagrożeń płynących z dostępu 
do pornografii), że „w świetle powyżej przedstawionego zrębu regulacji konstytucyjnych [stowarzyszenie 
przywołuje w swojej analizie art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji – [przyp. red.] dotyczących dobra rodziny 
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i dziecka nie ma wątpliwości, że obecny stan, w którym dziecko ma nieograniczony dostęp do pornografii 
w Internecie przy bierności władzy publicznej i niekiedy przychylności niektórych przedsiębiorców, jest wręcz 
“skandalem ustrojowym”. W Konstytucji zawarto regulacje traktujące o dobru rodziny i ochronie dziecka przed 
demoralizacją. Tymczasem cytowane badania wskazują, że dobro dziecka i przyszłych rodzin jest powszechnie 
naruszane. Zdrowie emocjonalne dziecka, jego rozwój związany z płciowością są obecnie poważnie zagrożone. 
Stan ten jest raczej wynikiem zaniedbania władzy państwowej i przedsiębiorców niż konkretnych regulacji 
prawnych. Nie ma zatem wątpliwości, że obecny stan spraw nie tylko nie jest niepożądany z punktu widzenia 
Konstytucji, ale jest z nią po prostu niezgodny”38.

Rynek internetowej pornografii jest dziś de facto niekontrolowany – podkreślić należy, że w wielu 
państwach europejskich zostały wprowadzone regulacje mające na celu dobro nieletnich. Oczekiwać 
należy, że polski ustawodawca, celem zapewnienia istnienia stanu prawnego zgodnego z ustawą 
zasadniczą podejmie działania mające na celu stworzenie przepisów chroniących młodzież przed 
pornografią. Przypomnieć należy, że „Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych 
lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona 
czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. 
Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ 
jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi 
ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić 
wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych” (KKK 2354).

Podsumowanie

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że aksjologia polskiej ustawy zasadniczej oparta została na 
fundamentach chrześcijańskich. Nie jest to model państwa religijnego, w którym istniałoby jedno, 
państwowe wyznanie (tak jak np. w niektórych europejskich państwach protestanckich, w których istnieją 
tzw. kościoły narodowe) a tym bardziej w którym władza byłaby sprawowana przez osoby duchowne 
(jak np. w Islamskiej Republice Iranu). Jest to model państwa demokratycznego, szanującego pluralizm 
światopoglądy oraz wolność jednostki – jednak nie jest to model państwa ideologicznie obojętnego (taki 
model jest zresztą de facto niemożliwy) czy też państwa liberalnego, stawiającego wolność jednostki ponad 
wszelkie inne wartości. Jest to model państwa demokratycznego, a zarazem chrześcijańskiego pod kątem 
aksjologii życia społecznego.

W Polsce istnieje daleko idąca akceptacja dla wolności jednostki, w szczególności w ramach swojego 
prywatnego, intymnego życia – natomiast państwo jednoznacznie wskazuje aprobatę bądź jej brak dla 
poszczególnych  zachowań osoby oraz pochwala pewne zachowania społeczne, w szczególności takie, 
które są też zgodne z nauczaniem społecznym Kościoła. Oczywiście istnieją w tym zakresie pewne 
wolności – osoby krytycznie nastawione do takiego ładu prawnego (np. domagające się wprowadzenia 
związków partnerskich) mogą, za pomocą aktywności społeczno-politycznej (z uwzględnieniem art. 

38 Jak godzić konflikt wartości konstytucyjnych – analiza, https://twojasprawa.org.pl/article/jak-godzic-konflikt-wartosci-konstytucyjnych-analiza
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13 Konstytucji RP), podejmować działania mające na celu zmianę tychże regulacji poprzez zmianę 
Konstytucji. Tryb zmiany przewidziany jest przez art. 235 Konstytucji – zakłada on, że projekt ustawy 
o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent 
Rzeczypospolitej. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zauważyć w tym miejscu należy, że jeżeli 
ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, 1/5 ustawowej liczby posłów, 
Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, 
przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się 
do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia 
złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość 
głosujących. W przypadku fundamentalnych zmian, dotyczących aksjologii polskiej Konstytucji, przepis 
ten mógłby mieć zastosowanie gdyż są to regulacje znajdujące się głównie, co wskazywano w ramach 
niniejszego opracowania, w rozdziałach I i II.
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