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Dwa międzywojenne projekty ustaw  
o uznawaniu związków religijnych w Polsce

Two interwar bills on the recognition  
of religious associations in Poland

Po uchwaleniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 
1921 r. (konstytucja marcowa) podjęto w Ministerstwie Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego prace nad tzw. „ustawą ramową” 
dotyczącą związków religijnych czyli aktem prawnym, który miał być 
podstawą legalizacji kościołów i innych wspólnot wyznaniowych w od-
rodzonym państwie polskim. Nazwę tę zawdzięczała ona okoliczności, 
że pomyślana była jako regulacja dotycząca ogółu wspólnot religijnych 
nie podlegających tzw. ustawom partykularnym (indywidualnym), przez 
co należy rozumieć akty z osobna normujące status poszczególnych 
związków wyznaniowych.

W II Rzeczypospolitej nie powiodły się próby uchwalenia ustawy ra-
mowej, na skutek czego duża liczba znaczących wspólnot religijnych nie 
doczekała się do września 1939 r. uznania ze strony państwa polskiego. 
Wypracowano jednak kilka projektów dających szansę na załatwienie 
tej palącej w okresie międzywojennym kwestii społecznej. Cztery z nich 
zostały opublikowane jako załączniki do artykułu autorstwa piszącego 
te słowa (Zieliński 2019). Dwa inne znalezione przez autora projekty 
także zasługują na wydrukowanie i dlatego zamieszczone zostały poniżej.

1  Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński jest prorektorem do spraw studenckich i dy-
daktycznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz kierownikiem 
Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych ChAT.
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Pierwszy z prezentowanych projektów nosi tytuł „Ustawa o uzna-
waniu nowych lub dotąd prawnie nieuznanych wyznań” i jest wczesną 
postacią przedłożenia tworzonego przez funkcjonariuszy urzędów pań-
stwowych: Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
(MWRiOP), Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Powstał nie później niż w 1923 r. Oryginał znajduje się 
w zasobie Archiwum Akt Nowych zespół MWRiOP, sygn. 1409 (k. 77).

Drugi zamieszczony tutaj dokument nazwany został „Projekt ustawy 
o wolności sumienia i wyznania” i ukazał się w czasopiśmie „Polska 
Odrodzona” („Projekt ustawy o wolności sumienia i wyznania wnie-
siony na Sejm dnia 14 grudnia z.r. przez ob. posła Langera i tow.” 1929). 
Należy go uznać za efekt pracy środowisk związanych ze wspólnotami 
religijnymi zabiegającymi o uznanie prawne oraz kręgów osób bezwy-
znaniowych, doznających przed 1939 r. jaskrawej dyskryminacji m.in. 
w zakresie zawierania małżeństw i aktów stanu cywilnego. Zgodnie 
z zawartą w źródłowym publikatorze informacją, projekt ten został 
przedłożony w grudniu 1928 r. marszałkowi Sejmu RP przez grupę 
posłów reprezentowaną przez Antoniego Langera (1888–1962).

W reprodukowanych tekstach zachowano pisownię oryginalną. 
Są one niewątpliwie materiałem przydatnym dla poznania dziejów 
polskiego prawa wyznaniowego oraz historii mniejszości religijnych 
w II Rzeczypospolitej.

Projekt nr 1

Ustawa o uznawaniu nowych lub dotąd prawnie nieuznanych 
wyznań

Art. 1.

O uznaniu nowego lub dotąd prawnie nieuznanego wyznania będzie 
postanawiał Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
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po myśli art. 116 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w gra-
nicach określonych niniejszą ustawą.

Art. 2.

Aby urządzenia, nauka i ustrój nowego lub dotąd prawnie nieuznanego 
związku religijnego nie były przeciwne porządkowi publicznemu, wy-
magane są następujące warunki:

1. udowodnienie możności utworzenia i istnienia najmniej jed-
nej gminy wyznaniowej, liczącej przynajmniej 50 pełnoletnich 
członków,

2. wykazanie, że ta gmina posiada dostateczne środki lub prawny 
sposób ich zdobycia, aby zapewnić potrzebne do służby bożej 
zakłady, utrzymać właściwego duszpasterza i udzielać regular-
nej nauki religii swojego wyznania dzieciom obowiązanym do 
uczęszczania do szkoły,

3. w statucie nowego lub dotąd prawnie nieuznanego związku re-
ligijnego ma być oznaczony sposób ustanowienia przełożonego, 
właściwego duszpasterza i innych funkcjonariuszy, ich prawa 
i obowiązki pod względem administracji gminy wyznaniowej, 
sposób otrzymania środków koniecznych na pokrycie ekono-
micznych potrzeb gminy, wreszcie postępowanie przy zmianie 
statutu.

Art. 3.

Gmina wyznaniowa będzie mogła być prawnie utworzona dopiero po za-
twierdzeniu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego statutu zawierającego przepisy w sprawach wymienionych w art. 2 
litera c.

Art. 4.

Członkami przełożeństwa gminy wyznaniowej mogą być tylko obywatele 
Państwa Polskiego, używający w pełni praw cywilnych.
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Art. 5.

Duszpasterzem gminy wyznaniowej może być tylko obywatel Państwa 
Polskiego, którego zachowanie się względem moralnym i obywatelskim 
jest bez zarzutu i który nabył ogólnego wykształcenia przez ukończenie 
przynajmniej szkoły średniej ogólnokształcącej.

Art. 6.

Wydane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go na mocy art. 1 tej ustawy orzeczenie, zawierające uznanie nowego 
lub dotąd prawnie nieuznanego wyznania, traci moc prawną, jeżeli 
stosunek tego wyznania do państwa nie zostanie w ciągu dwóch lat 
po wydaniu orzeczenia ustalone w drodze ustawowej w porozumieniu 
z prawną reprezentacją wyznania, utworzoną pod warunkami w tej 
ustawie określonymi.

Art. 7.

Ustawa ta w chodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art. 8.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Projekt nr 2

Projekt ustawy o wolności sumienia i wyznania

§ 1.

Wszyscy obywatele Państwa Polskiego mają poręczoną w myśl art. 111 
i 116 Konstytucji wolność sumienia i wyznawania publicznie i prywatnie 
zasad swojej religii. W wykonaniu tego prawa obywatele Rzeczypospo-
litej Polskiej mogą dobrowolnie zrzeszać się w związki wyznaniowe 
i pozawyznaniowe.
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§ 2.

Każdy związek wyznaniowy lub pozawyznaniowy zostaje uznany przez 
Państwo, o ile jego urządzenia, nauka i ustrój nie są przeciwne porządko-
wi publicznemu, ani obyczajności publicznej, a działalność tego związku 
nie staje w sprzeczności z ustawami Państwa.

§ 3.

Związek, uznany przez Państwo posiada prawo ustalone w art. 113 
ustawy konstytucyjnej.

§ 4.

Dla uprawnienia związku wyznaniowego i pozawyznaniowego należy 
złożyć podanie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go o zarejestrowanie podpisane co najmniej przez 50 członków związku, 
obywateli polskich mających ukończonych lat 21, używających w pełni 
praw cywilnych, z dołączeniem dwóch egzemplarzy statutu związku, 
zawierającego:

1. główne zasady religijne lub ideowe,
2. nazwę, cel, środki i zakres działania, oraz wewnętrzną organi-

zację związku,
3. sposób zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym, spo-

sób używania funduszów, oraz postanowienie o przeznaczeniu 
majątku na wypadek rozwiązania związku.

§ 5.

Związki, powstałe na podstawie niniejszej ustawy, podlegają rejestracji 
w Ministerstwie W.R. i O.P., a o ich uprawnieniu ogłasza się w Dzien-
niku urzędowym.

§ 6.

O ile w przeciągu trzech miesięcy od czasu złożenia podania o rejestra-
cję, nie nastąpi odmowa, należy uważać związek taki za zarejestrowany.
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§ 7.

Odmowa rejestracji może nastąpić jedynie w przypadkach następują-
cych:

a. statut nie czyni zadość art. 4 niniejszej ustawy,
b. gdy statut zawiera przepisy przeciwne porządkowi prawno-pań-

stwowemu i obyczajności publicznej.

§ 8.

Do przystąpienia do związku wyznaniowego lub pozawyznaniowego 
uprawniony jest obywatel polski, który ukończył lat 21 i złożył u po-
wiatowej władzy administracyjnej osobiste zgłoszenie o wystąpieniu 
z dotychczasowego wyznania.

§ 9.

Niezwłocznie po zgłoszeniu wystąpienia, władza administracyjna za-
wiadamia o tem właściwą władzę Kościoła lub związku wyznaniowego, 
do którego występujący należał.

§ 10.

Do czasu jednolitego ustawowego uregulowania sprawy prowadzenia 
aktów stanu cywilnego, akty te dla osób należących do związków wyzna-
niowych lub pozawyznaniowych, uprawnionych na zasadzie niniejszej 
ustawy, prowadzą władze administracyjne, właściwe do prowadzenia 
aktów stanu cywilnego, a natomiast na obszarach, dla których ustawy 
nie wymieniają właściwych władz, prowadzą akty stanu cywilnego wła-
dzy administracji ogólnej. 

§ 11.

Wykonaniu niniejszej ustawy powierza się Ministrowi W.R. i O.P. i Mi-
nistrowi Spraw Wewnętrznych.
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§ 12.

Ustawa w chodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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