
Warszawa, 19 września 2011 roku

JÓZEF GUZDEK
Biskup Polowy Wojska Polskiego

d. df, 1127.2180]1112011

Dekret

powołujący Komisję ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej

§ 1
Komisja ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej, zwana dalej

Komisją, stanowi organ doradczy Biskupa Polowego Wojska Polskiego w dziedzinie
budownictwa sakralnego, remontów i wyposażenia wnętrz obiektów kościelnych oraz
infrastruktury wojskowej, będącej w użytkowaniu Ordynariatu Polowego· Wojska
Polskiego.

§2
Komisję powołuje Biskup Polowy Wojska Polskiego na trzyletnią kadencję,

jednocześnie wyznaczając jej przewodniczącego. Przewodniczący Komisji może
powoływać konsulatorów w celu zasięgnięcia opinii w konkretnych sprawach.

§3
Każde przedsięwzięcie w zakresie budowy, przebudowy, renowacji, aranżacji

wnętrz oraz innych prac prowadzonych w obiektach użytkowanych przez Ordynariat
Polowy Wojska Polskiego winno uzyskać akceptację Komisji. Zasada ta dotyczy także
wprowadzania istotnych zmian w wyposażeniu wnętrz budynków sakralnych
i zaplecza duszpasterskiego.

§4
Proboszcz lub administrator przed przygotowaniem minimalnych wymagań

i programu organizacyjno-użytkowego jest zobowiązany przedstawić koncepcję
projektu Komisji. Dopiero po akceptacji przez Komisję kapelan może zawrzeć umowę
z projektantem lub rozpocząć procedurę przygotowawczą w porozumiemu
z instytucjami infrastruktury wojskowej. Jeżeli obiekty wpisane są do rejestru
zabytków, musi ponadto uzyskać zgodę konserwatora.



§5
Koncepcja projektu obejmuje plan sytuacyjny, szkice projektowe oraz

uzasadnienie kierunku i celowości proponowanych zmian. Należy także dołączyć
dokumentację fotograficzną obiektu.

§6
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na przeprowadzenie prac budowlanych,

remontowych bądź konserwatorskich w użytkowanych obiektach należy przedstawić
Kurii Polowej Wojska Polskiego zakres i harmonogram prac.

§7
Umieszczanie w kościołach i kaplicach lub ich otoczeniu figur, pomników,

tablic pamiątkowych, obrazów i innych elementów wystroju wnętrza winno uzyskać
akceptację Komisji.

§ 8
We wszystkich planowanych inwestycjach, kapelan ma obowiązek uwzględniać

postanowienia dekretu Biskupa Polowego z 16 września 2011 roku, dotyczącego
zarządu mieniem kościelnym i użytkowania majątku przez kościelne osoby prawne.
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§9
Powyższe zasady nie zwalniają kapelana od obowiązku uzyskania stosownych

zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa państwowego. Należy także zachowywać
normy prawne obowiązujące w instytucjach wojskowych.


