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Interpelacja posła Ryszarda Zająca do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
skutków finansowych ratyfikacji konkordatu
(8 listopada 1994 r., Sosnowiec)
Konkordat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, jak wiadomo, został
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do Komisji Nadzwyczajnej. Zapisy
poszczególnych postanowień konkordatu wiążą się ze zobowiązaniami państwa do ponoszenia
określonych wydatków, chodzi o środki finansowe, na rzecz Kościoła katolickiego.
W związku z powyższym pytam pana premiera: Z których artykułów ratyfikowanego przez rząd
konkordatu wynikają finansowe zobowiązania państwa? Które z tych zobowiązań są już przez
państwo realizowane i w jakiej wysokości? Które ze zobowiązań finansowych państwa mają być
realizowane dopiero po ewentualnej ratyfikacji konkordatu i w jakiej wysokości?
_____________________
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