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NAUCZANIE RELIGII KATOLICKIEJ W POLSKIEJ SZKOLE PUBLICZNEJ W 

KONTEKŚCIE PRAWA RODZICÓW DO WYCHOWANIA RELIGIJNEGO DZIECI 

– ASPEKTY HISTORYCZNE I WYBRANE AKTUALNE PROBLEMY 

W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty nauczania religii w szkole publicznej. 

Ujęcie zagadnień z perspektywy katolickiej w żadnej mierze nie deprecjonuje innych 

związków wyznaniowych, a jedynie wskazuje na złożoność problematyki. Możliwość 

organizowania lekcji religii w ramach systemu oświaty jest jedną z form realizowania przez 

rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami, co znajduje swoje 

potwierdzenie w wielu aktach prawa międzynarodowego oraz krajowego.  

W Polsce po okresie walki władzy komunistycznej z Kościołem katolickim i wszelkimi 

przejawami religijności oraz łamania podstawowych praw człowieka, w tym prawa rodziców 

do wychowania religijnego dzieci, przemiany ustrojowe po 1989 r. przyniosły zmiany w 

ustawodawstwie przywracając miejsce nauczania religii w szkole publicznej. Regulacje 

ustawowe i podustawowe zostały potwierdzone w art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 48 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Na ich podstawie rodzicom 

przysługuje prawo do wychowania religijnego i moralnego ich dzieci, również poprzez 

możliwość wyboru nauczania religii w szkole publicznej. Regulacje prawne w tym 

przedmiocie niejednokrotnie były poddawane weryfikacji przez Trybunał Konstytucyjny, jak 

również przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, jednak pomimo 

konieczności doprecyzowania pojedynczych przepisów, zasadniczy kierunek polskich 

rozwiązań prawnych został utrzymany, co potwierdza jego zgodność ze standardami państw 

demokratycznych. 
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THE TEACHING OF CATHOLIC RELIGION IN PUBLIC SCHOOL IN THE 

CONTEXT OF THE PARENTS RIGHT TO ENSURE THEIR CHILDREN 

RELIGIOUS UPBRINGING – HISTORICAL AND SELECTED CURRENT ISSUES  

This article presents selected aspects of teaching religious education in public schools. The 

depiction of issues from the Catholic point of view does not by any means deprecate other 

religious denominations, but merely points to the complexity of the issues. The possibility of 



organising religious education classes within the framework of the system of education is one 

of the forms of parents’ exercising their right to bring up their children in line with their 

beliefs, which is confirmed by many Acts of international and domestic law. 

In Poland, after the period of Communist rule and fighting the Catholic Church and any 

manifestations of religiousness, and breaching basic human rights, including the right to a 

religious upbringing, the system reforms after 1989 brought about changes to legislation, 

which restored religious education to its place in public schools. Statutory and sub-statutory 

regulations were confirmed in Art. 53 sections 3 and 4 and in Art. 48 section 1 of the 

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Based on the said regulations parents 

have the right to the religious and moral upbringing of their children, also through the ability 

to choose religious education at public school. The legal regulations pertaining to this matter 

have been repeatedly verified by the Constitutional Tribunal and the European Court of 

Human Rights in Strasbourg, and despite the necessity to particularise individual regulations, 

the fundamental direction of Polish legal solutions was maintained, which corroborates its 

conformity with the standards in other democratic countries. 
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