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ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA WYZNANIE LUB 

ŚWIATOPOGLĄD W PRAWIE POLSKIM 

Streszczenie 

We współczesnym prawie polskim występują dwie przeciwstawne tendencje, 

widoczne już w Konstytucji RP z 1997 r. Wyraźne jest dążenie do zwalczania dyskryminacji 

ze względu na przekonania w sprawach religijnych we wszystkich dziedzinach życia 

jednostki, z wyjątkiem życia prywatnego. Gwarancje mają zarówno charakter generalny jak i 

szczegółowy, szczególnie w szeroko rozumianej dziedzinie zatrudnienia. Jednocześnie 

występuje zjawisko dyskryminacji w dziedzinie ochrony prawnej oraz w dziedzinie wolności 

uzewnętrzniania przekonań w sprawach religijnych osób wyznających światopogląd 

niereligijny.  

Zjawisko dyskryminacji (nierównego traktowania) ze względu na wyznanie występuje 

także pomiędzy wyznawcami różnych związków wyznaniowych w Polsce. Wiąże się ono 

ściśle ze zróżnicowaniem sytuacji prawnej związków wyznaniowych. Optymalne położenie 

prawne i faktyczne posiadają wyznawcy największych i najstarszych kościołów 

chrześcijańskich, które uzyskały indywidualną regulację ustawową w latach 1989-1997. 

Polska, aby lepiej zapobiegać nierównemu traktowaniu ze względu na wyznanie lub 

światopogląd powinna podpisać i ratyfikować Protokół nr 12 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności. 
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PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RELIGION OR 

BELIEFS IN THE POLISH LAW 

Summary 

In the contemporary Polish law, there are two opposing trends already visible in the 

Constitution of 1997. Clear is to strive to eliminate discrimination based on belief in religious 

matters in all areas of the unit, with the exception-pretty private life. Guarantees are both of a 

general nature and detail, especially in the wider field of employment. At the same time 



clearly the phenomenon of discrimination in the field of legal protection and in the field of 

freedom to manifest one's beliefs in religious matters irreligious people professing belief.  

The phenomenon of discrimination (unequal treatment) because of religion there is so-

that between followers of different religious communities in Poland. It is connected closely 

with the diversity of the legal status of religious organizations. It should be noted that the 

optimum position of the legal and factual followers have the largest and oldest Christian 

Regarding the Church-hunt, which received individual statutory regulation in 1989-1997. 

Poland, to better prevent unequal treatment on grounds of religion or believe should 

sign and ratify Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. 
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