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Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych 
 

S t r e s z c z e n i e 
 

Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych jest zasadą katolicką. 
Można ją odczytać z zasady uznania społeczeństwa pluralistycznego zawartej w modelu relacji 
Kościół–państwo wypracowanych przez Sobór Watykański II. W prawie polskim została ona 
uregulowana w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 9 
ust. 2 pkt 3) oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 25 ust. 1). Do 
aksjologicznych i prawnych podstaw zasady równouprawnienia kościołów i innych związków 
wyznaniowych należy zaliczyć równość i godność oraz wolność sumienia i religii. 

Zasada równouprawnienia oznacza, że kościoły i inne związki wyznaniowe mają być traktowane 
przez prawo identycznie wszędzie tam, gdzie każdy z nich w identycznym stopniu wyposażony jest w 
pewną cechę, „jak również ze względu na tę cechę”, a tam gdzie między podmiotami, czyli kościołami 
i innymi związkami wyznaniowymi, zachodzą znaczące różnice, należy każdy z nich potraktować w 
sposób odmienny i zawsze odpowiednio do tego zróżnicowany. 
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The Principle of Equal Rights of Churches and Other Religious Organizations 
 

S u m m a r y 
 

The principle of equal rights of churches and other religious organizations is a principle of 
Catholicism. It can be read from the principle of the pluralistic society contained in the model of the 
relations between Church and State developed by the Second Vatican Council. Under Polish law it is 
regulated in Article 9(2/3) of 17 May 1983 Act on the Guarantees of the Freedom of Conscience and 
Faith and in Article 25(1) of the 2 April 1997 Constitution of the Republic of Poland. In the 
axiological and legal basis of the principle of equality of churches and other religious organizations we 
can also include equal rights and dignity and freedom of conscience and religion. 

The principle of equality means that churches and other religious organizations have the right to be 
treated in the same way whenever each of them in the same degree is endowed with a certain trait, „as 
well as due to this trait”, and where between the entities, i.e. churches and other religious 
organizations, there are substantial variances, each of them should be treated differently and always 
according their dissimilarity. 
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