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AUTONOMIA KOŚCIOŁÓW I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH WE 

WSPÓŁCZESNYM PRAWIE POLSKIM 

Autonomia związków wyznaniowych, czyli ich zdolność do tworzenia i rządzenia się 

własnym prawem wewnętrznym (prawem kościelnym), jest istotnym przejawem kolektywnej 

wolności sumienia i wyznania. Jest to zarazem jedna z podstawowych cech systemu rozdziału 

państwa i wspólnot religijnych. Konstytucja RP z 2 kwietnia z 1997 r. w szerokim zakresie 

gwarantuje autonomię wspólnotom religijnym. Jej art. 25 ust. 3 stanowi, że stosunki między 

państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowych są kształtowane na zasadach 

poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności w swoim zakresie, a także 

współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Autor opracowania dokonuje w nim 

analizy i interpretacji zasady poszanowania autonomii związków wyznaniowych w swoim 

zakresie, odwołując się przy tym do wypowiedzi doktryny prawa oraz treści ustawodawstwa 

wyznaniowego. 
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THE AUTONOMY OF CHURCHES AND OTHER RELIGIOUS ORGANIZATIONS 

IN CONTEMPORARY POLISH LAW 

The autonomy of religious organizations, or their capacity to lay down and be governed their 

own internal law (church law), is an ample indication of the collective freedom of conscience 

and denomination. This autonomy also typifies the system of separation between the state and 

religious communities. The 2 April 1997 Constitution of the Republic of Poland confers on 

religious communities the right to enjoy substantial autonomy. Its Article 25(3) reads that the 

relationship between the state and churches and other religious organizations are based on the 

principle of respect for their autonomy and the mutual independence of each in its own 

sphere, as well as on the principle of cooperation for the individual and common good. The 

author of this study analyses and interprets the aforesaid principle, referring to the doctrine of 

law and ecclesiastical legislation. 
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