
Podstawy prawne nauczania religii/etyki w szkołach publicznych 

  

W świetle art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 

U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) nauczanie religii stanowi immanentny składnik 

zagwarantowanej w ustawie zasadniczej wolności religii. Dopełnieniem tej zasady jest 

regulacja zawarta w art. 53 ust. 4 Konstytucji, określająca, że religia kościoła lub innego 

związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w 

szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Gwarancja 

wolności religii jest bezwarunkowa w tym znaczeniu, że państwo nie może wprowadzać 

pozakonstytucyjnych warunków korzystania z jej form wskazanych w art. 53ust. 2 

Konstytucji, które stanowiłyby ograniczenie tej wolności (np. wprowadzić odpłatność za 

uczestniczenie w obrzędach lub w nauczaniu religii). 

W związku z regulacją zawartą w art. 53 ust. 4 Konstytucji, należy wskazać również art. 70 

ust. 2, który ustanawia zasadę bezpłatności nauczania w szkołach publicznych. 

Gwarancje nauczania religii katolickiej zostały zawarte ponadto w Konkordacie między Stolicą 

Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 51, poz. 318). W art. 12 ust. 1 Konkordatu Państwo zagwarantowało, że szkoły 

publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych 

naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. 

Na poziomie ustawodawstwa zwykłego, nauczanie religii w szkołach publicznych reguluje 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Ustawa o 

systemie oświaty w art. 12 ust. 1 wskazuje, że publiczne przedszkola, szkoły podstawowe 

i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, a szkoły ponadgimnazjalne 

na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu 

nauki decydują uczniowie. Pełna regulacja zasad nauczania religii w szkołach publicznych 

znalazła się w cyt. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które określa w sposób 

szczegółowy i kompletny wszystkie kwestie związane z nauczaniem religii, łącznie z 

wymiarem zajęć i wystawianiem ocen. Zgodnie z § 8 rozporządzenia, nauka religii w 

przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch 

zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin 

lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą 

biskupa diecezjalnego Kościoła  Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych 

kościołów i innych związków wyznaniowych. Tygodniowy wymiar godzin etyki  ustala 

dyrektor szkoły. Trzeba podkreślić, że jedynym aktem prawnym, który określa wymiar 

nauki religii jest cyt. rozporządzenie, wydane przez Ministra Edukacji Narodowej w 

porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego oraz władzami innych kościołów i związków wyznaniowych. Każda 

zmiana rozporządzenia wymaga również porozumienia z władzami ww. kościołów 

związków wyznaniowych. 

 


