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Słowo wStępne

Leksykon prawa wyznaniowego jest kolejnym przedsię-
wzięciem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego . W tej 
inicjatywie wzięli udział pracownicy 14 ośrodków naukowych: 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uni-
wersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, Akademii Obrony Narodowej, Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim . 
W przygotowanie poszczególnych haseł włączyło się 7 profeso-
rów zwyczajnych, 9 doktorów habilitowanych oraz 23 doktorów . 
Tak szeroka reprezentacja różnorodnych środowisk naukowych 
sprawiła, że publikacja ta odzwierciedla i ilustruje aktualny stan 
badań polskiej nauki w przedmiotowej dziedzinie . 

Tak znaczna liczba Autorów – do tego wywodzących się z róż-
nych środowisk, a więc posiadających różne poglądy naukowe 
oraz prezentujących różnorakie stanowiska w zakresie oceny 
obowiązującego stanu prawnego – sprawia, że leksykon nie stał 
się dziełem jednolitym i spójnym pod względem ideologicznym . 
Uważny Czytelnik może spostrzec, że w treści niektórych nawet 
skorelowanych ze sobą haseł występują pewne sprzeczności . 
Odmienności tych redakcja w żaden sposób nie starała się ukryć 
ani też zniwelować . Niech wyrażone w poszczególnych hasłach 
poglądy bronią się same, a dyskurs naukowy niech pozostanie 
całkowicie wolny .

Leksykon prawa wyznaniowego, który oddajemy do rąk Czy-
telników, jest pierwszym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce . 
Prezentuje on wszystkie istotne aktualnie zagadnienia z zakresu 
prawa wyznaniowego . Uwzględnia także – w dość szerokim za-
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kresie – historię prawa wyznaniowego, a część historyczna przy-
gotowana została przez najwybitniejszych znawców tematu . 
Leksykon obejmuje problematykę prawnowyznaniową w stop-
niu znacznie szerszym od wszystkich dostępnych aktualnie na 
rynku publikacji polskojęzycznych, w tym także podręczników 
prawa wyznaniowego . Nie oznacza to, że podręczniki te mogą 
w procesie dydaktycznym zostać zastąpione przez tę publikację, 
choć trudno sobie wyobrazić, aby mogli obyć się bez niego stu-
denci ubiegający się o stypendia naukowe .

Dobrze by się stało, gdyby nasz leksykon trafił „pod strzechy” 
polskich polityków, decydentów oraz osób stosujących w prak-
tyce normy z zakresu prawa wyznaniowego . Takie oderwanie 
się, choćby na chwilę, od orzeczeń, zarządzeń, okólników, wy-
tycznych i instrukcji, wydawanych przez nadrzędne władze, 
organy nadzoru i inne podmioty, mogło by się okazać bezcen-
ne . Taka szczypta idealizmu, który tchnie z doktryny, mogłaby 
wnieść nieco świeżości w skostniałe i nienajlepiej funkcjonujące 
struktury naszego państwa .
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