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PRAWO RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECKA ZGODNIE Z WŁASNYMI 

PRZEKONANIAMI W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R. 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie konstytucyjnego prawa rodziców do 

wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w kontekście prawa dziecka do 

wolności sumienia i wyznania. Rozważania rozpoczynają się od scharakteryzowania statusu 

prawnego rodziców i dzieci w procesie wychowawczym, ze szczególnym uwzględnieniem 

Konstytucji RP oraz deklaracji RP złożonej do Konwencji o Prawach Dziecka. Zwrócono 

uwagę na okoliczność, że prawo rodziców zostało skorelowane z obowiązkiem poszanowania 

podmiotowości dziecka. Konstytucja RP i Konwencja o Prawach Dziecka stanowią kryterium 

oceny wybranych przepisów prawa polskiego z zakresu wychowywania dziecka. Wskazane 

zostały również ogólne zasady ingerencji organów władzy publicznej w stosunki między 

rodzicami a dziećmi. W osobnym punkcie rozważań przedstawiona została problematyka 

wychowania religijnego dziecka w ramach systemu oświaty. Rozważania prowadzą do 

sformułowania ogólnych wniosków na temat relacji prawnych między rodzicami a dziećmi w 

polskim ustawodawstwie. Pozytywnie oceniono wyraźną tendencję w polskim 

ustawodawstwie, polegającą na wzmocnieniu pozycji prawnej dziecka, któremu w różnych 

aktach prawnych zagwarantowano możność samostanowienia lub współdecydowaniu w 

podejmowaniu decyzji w różnych kategoriach spraw dotyczących jego osoby. Granicą 

poszerzania autonomii dziecka powinno być poszanowanie prawa rodziców do wychowania 

dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. 
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THE RIGHT OF PARENTS TO REAR THEIR CHILDREN IN ACCORDANCE 

WITH THEIR OWN CONVICTIONS IN LIGHT OF THE CONSTITUTION OF THE 

REPUBLIC OF POLAND OF 2ND APRIL 1997 

Summary 



The objective of this article is to present the constitutional right of parents to bring up 

their children in line with their personal convictions, with reference to the child’s right to 

freedom of conscience and religion. At the beginning of the argument, the author describes 

the legal status of both parents and children throughout the process of upbringing, with special 

regard to the Polish Constitution and Poland’s Declarations and Reservations to the U.N. 

Convention on the Rights of the Child. He points out that the parental rights are correlated 

with the obligation to respect the autonomy of the child. The Constitution of the Republic of 

Poland and the U.N. Convention on the Rights of the Child constitute the framework for 

evaluation of selected Polish laws regulating matters related to the question of upbringing. 

The author presents also general rules governing the public authorities’ engagement in the 

relationships between children and their parents. A separate section of the discussion is 

devoted to the issue of religious upbringing of the child, within the system of education. As 

the argument continues, the author draws basic conclusions regarding legal ties between 

parents and their children according to the Polish law. He appreciates the trend, observable in 

the Polish legislation, towards strengthening the child’s position by providing them with the 

right to self-determination and opportunity to co-decide in the matters concerning their 

situation. However, the author suggests that the child’s autonomy should not be unlimited, 

and needs to be restricted by the right of parents to raise their child in agreement with their 

personal convictions. 
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