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Na całym wiecie w ko ciele katolickim jest 
około 700 tysi cy zakonnic, z tego w Polsce 
19 tysi cy. Cho  jest oczywiste, e swoj  posłu-
g  traktuj  przede wszystkim jako słu b  po-
trzebuj cym, w tpliwo ci pojawiaj  si , gdy 
zakonnice podejmuj  ró nego rodzaju prac  
w gospodarstwach domowych hierarchów 
ko cielnych. T  delikatn  materi  poruszono 

w marcowym dodatku do watyka skiej ga-
zety L’Osservatore Romano (Women, Church, 
World). Lucetta Scaraffi  a jego wydawca pod-
kre la, e wiele zakonnic wskazuje na bardzo 
le wynagradzan  prac  i brak szacunku, który 
okazywany jest ich staraniom. Z artykułu au-
torstwa Marie-Lucile Kubacki zatytułowanego 
„Prawie bezpłatna praca zakonnic” wyłania si  
obraz niezbyt optymistyczny, eby przytoczy  

tylko relacj  siostry Marie mieszkaj cej w Rzy-
mie: „Przychodz  do mnie cz sto siostry po-
sługuj ce jako pomoce domowe, a ich praca 
nie jest wła ciwie uznawana. Niektóre z nich 
pracuj  w mieszkaniach biskupów lub kardy-
nałów, inne pracuj  w kuchni w strukturach 
Ko cioła lub s  katechetkami b d  nauczy-
cielkami. Wiele z nich pracuje dla ludzi Ko cio-

ła, wstaj  o wicie, by przygotowa  niadanie 
i id  spa  po podaniu kolacji, posprz taniu 
mieszkania, upraniu i uprasowaniu bielizny... 
W tego typu ‚posłudze’ siostry zakonne nie 
maj  ustalonych i przestrzeganych godzin 
pracy, jak osoby wieckie, ich wynagrodzenie 
jest nieokre lone, cz sto bardzo skromne”.
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Potrzeba zapewnienia godno ci tego rodzaju 
pracy wydaje si  oczywista, chocia by z punk-
tu widzenia katolickiej nauki społecznej i jej 
odniesienia do etyki pracy. Jak zwraca uwa-
g  siostra Carmen Sammut, przewodnicz ca 
Mi dzynarodowej Unii Przeło onych General-
nych, reprezentuj cej wszystkie kobiece zgro-
madzenia zakonne, papie  Franciszek I odniósł 
si  do tej sytuacji słowami: „Ja, wy, wszyscy je-
ste my w słu bie ubogich. Ale słu ba nie jest 
niewolnictwem”.

W Polsce wiele sióstr zakonnych otrzymu-
je wynagrodzenie w instytucjach wieckich 
i szkołach, w których pracuj . Nierozwi za-
na jest natomiast kompleksowo kwestia tzw. 
pracy domowej w instytucjach ko cielnych. 
W ocenie siostry Jolanty Olech, urszulanki i se-
kretarki generalnej Konferencji Wy szych Prze-
ło onych e skich Zgromadze  Zakonnych, 
najlepszym rozwi zaniem b dzie przygotowa-

nie we współpracy z Konferencj  Episkopatu 
Polski wzoru umów o prac  i instrukcji do nich, 
tak aby kurie czy parafi e miały jednoznaczny 
sygnał jaki ma by  status prawny zakonnicy 
wiadcz cej tak  prac . Paradoksalnie sytu-
acja była lepsza za czasów rz dów komuni-
stycznych, kiedy kardynał Wyszy ski wydał po 
prostu zarz dzenie co do zatrudniania sióstr 
zakonnych. W wolnej Polsce starania ze strony 
zakonów e skich w Polsce dotycz ce uregu-
lowania tej sprawy trwaj  od ko ca lat 90-tych, 
jest jednak szansa, e zako cz  si  pozytywnie 
podczas jednej z najbli szych KEP.
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