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PRAWO DO NAUKI RELIGII W PUBLICZNYCH SZKOŁACH I 

PRZEDSZKOLACH A ZASADA RÓWNOUPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW 

WYZNANIOWYCH 

Związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej mają prawo do organizowania lekcji 

religii w przedszkolach i szkołach publicznych. Kształt tego uprawnienia związków 

wyznaniowych potwierdza prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoim 

światopoglądem o charakterze religijnym. Ponadto realizacja uprawnienia związków 

wyznaniowych do organizowania lekcji religii w szkole publicznej musi być zgodna z 

konstytucyjną zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych.  

W doktrynie prawa wyznaniowego pojawia się wiele zarzutów poddających w wątpliwość 

zgodność z zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych poszczególne rozwiązania 

prawne dotyczące sposobu organizowania lekcji religii przez związki wyznaniowe w szkole 

publicznej. Do takich należy zaliczyć: sposób określenia kwalifikacji nauczycieli religii, 

określenie programów nauczania religii jako przedmiotu szkolnego, limity uczniów konieczne 

do zorganizowania lekcji religii oraz prawo do zwolnienia uczniów uczęszczających na lekcje 

religii na odbycie rekolekcji wielkopostnych. 

Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych jest zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Konstytucyjnego egzemplifikacją zasady równości. Zgodnie ze wskazówkami Trybunału 

Konstytucyjnego zasada równouprawnienia oznacza konieczność równego traktowania 

podobnych podmiotów charakteryzujących się daną cechą szczególną, relewantną, które 

znajdujących się w podobnej sytuacji. 

Po dokonaniu analizy poszczególnych rozwiązań prawnych dotyczących prawa związków 

wyznaniowych do organizowania lekcji religii w szkole publicznej z perspektywy ich 

zgodności z zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych należy stwierdzić, że ta 

konstytucyjna zasada nie doznaje ograniczeń w zakresie realizacji tego prawa. 
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THE RIGHT TO ORGANIZE LESSONS OF RELIGION IN KINDERGARTENS AND 

PUBLIC SCHOOLS AND PRINCIPLE OF EQUALITY OF RELIGIOUS 

DENOMINATIONS 



Religious denominations of regulated legal situation have a right to organize lessons of 

religion in kindergartens and public schools. The abovementioned right of religious 

denominations is confirmed by the right of parents to raise their children according to their 

own conceptions of religious character. Furthermore the fulfillment of the right of religious 

denominations to organize lessons of religion in public schools must be compliant with the 

constitutional principle of equality of religious denominations. 

In ecclesiastical law jurisprudence there are many charges raised against the conformity of 

legal solutions concerning the manner, in which lessons of religion are organized by the 

religious denominations in public schools with the principle of equality of religious 

denominations. These are as follows: description of the teacher of lessons of religion, 

description of religious education programs as a school subject, the limit of students necessary 

to organize lessons of religion and the right to release students attending in lessons of religion 

in order to participate in Lenten retreat. 

The principle of equality of religious denominations is pursuant to the jurisdiction of the 

Polish Constitutional Tribunal the exemplification of the principle of equality. Pursuant to 

guidelines of Polish Constitutional Tribunal the principle of equality means the equal 

treatment of similar entities characterized by the same particular relevant feature, which are in 

the similar situation. 

After analysis of particular legal solutions related to the right of religious denominations to 

organize lessons of religion in public schools from their compliance with the principle of 

equality of religious denominations point of view it should be stated that this constitutional 

principle is not being restricted in relation to fulfillment of the right.   
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