
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 12. posiedzeniu Senatu 
w dniu 24 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Od 15 listopada 1998 r. narzeczeni mogą zawierać małżeństwo w formie wyznaniowej z jednoczesnym 
wywołaniem skutków cywilnych. Pozwala to na jednoczesne uregulowanie ich sytuacji na gruncie prawa 
polskiego i prawa danego kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego są członkami. 

Podstawy prawne rzeczonej instytucji zostały zamieszczone głównie w kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym. Art. 1 §3 tego kodeksu stanowi, że przepisy odnoszące się do wyznaniowej formy zawarcia małżeń-
stwa cywilnego „stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki 
między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania 
przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznanio-
wego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilne-
go”. Tym samym uprawnienie to zostało przyznane wyłącznie Kościołowi katolickiemu, do niego bowiem 
odwołują się fragmenty dotyczące ratyfikowanej umowy międzynarodowej i ustawy regulującej stosunek 
państwa do niego, oraz dziesięciu innym związkom wyznaniowym mającym uregulowaną sytuację prawną w 
tak zwanych ustawach indywidualnych. 

Warto pamiętać, że w Polsce obowiązują jeszcze cztery inne ustawy indywidualne oraz ustawa generalna, 
czyli ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, na podstawie której nastę-
puje uregulowanie sytuacji prawnej wspólnot konfesyjnych wpisanych do ministerialnego rejestru – przykła-
dowo dnia 30 stycznia 2010 r. w rejestrze wpisanych było 157 związków wyznaniowych. W wymienionych 
aktach normatywnych nie przewidziano takiej regulacji. 

W związku z tym rodzi się pytanie o pełną realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów 
i innych związków wyznaniowych – art. 25 ust. 1 konstytucji. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie ze 
wspólnot konfesyjnych interesują się w swojej doktrynie i wewnętrznym prawodawstwie instytucją małżeń-
stwa. Niemniej jednak podmioty posiadające wspólną cechę relewantną, a w tym przypadku jest to realizo-
wanie funkcji religijnych, powinny być traktowane jednakowo, zwłaszcza gdy chodzi o tak istotną instytucję, 
jaką jest wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, gdyż ma to służyć i ułatwiać życie przede 
wszystkim zwykłym ludziom.  

Proszę więc Pana Ministra o rozważenie potrzeby wprowadzenia właściwych przepisów w związku z opi-
sanym problemem konstytucyjnym oraz społecznym. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 




