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ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W CELU ODBYCIA REKOLEKCJI 

WIELKOPOSTNYCH A POSZANOWANIE ZASADY RÓWNOUPRAWNIENIA 

KOŚCIOŁÓW I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest ukazanie problemu zgodności przepisów dotyczących 

zwolnień uczniów z zajęć szkolnych w celu udziału w rekolekcjach wielkopostnych z zasadą 

równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Analizując tę problematykę 

autor dochodzi do stwierdzenia, że uzależnienie otrzymania prawa do zwolnień z zajęć 

szkolnych od wymogu zadeklarowania przez uczniów uczestnictwa w szkolnej nauce religii 

jest dyskryminujące i narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz jest 

niezgodne z zasadą równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. 

Powoduje ponadto dyskryminację uczniów, gdyż stwarza warunki do uzyskania 

przedmiotowych zwolnień tylko tym uczniom, którzy należą do wyznań chrześcijańskich. 

Autor postuluje by uczestniczenie w religii jako przedmiocie edukacji szkolnej nie było 

wiązane z obowiązkiem wykonywania przez uczniów określonych praktyk religijnych, 

ponieważ rekolekcje nie są elementem edukacji szkolnej prowadzonej w ramach systemu 

oświaty. Prawo do ewentualnego uzyskiwania zwolnień przez uczniów na udział w 

rekolekcjach winno zostać uregulowane nie w prawie oświatowym, lecz w akcie prawnym 

odnoszącym się do wolności religijnej jednostek. 
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EXEMPTION FROM SCHOOL CLASSES IN ORDER TO PARTICIPATE IN LENT 

RETREAT AND RESPECT FOR THE RULE OF EQUAL RIGHTS OF CHURCHES 

AND OTHER RELIGIOUS ASSOCIATIONS 

Summary 

The subject of this article is to present the issue of compliance of regulations 

concerning students’ exemptions from school classes in order to participate in Lent retreat 

with the rule of equal rights of churches and other religious associations. While analyzing 

these issues the author comes to a conclusion that dependence of obtaining right to exemption 



from school classes on requirement of pledging participation by students in school religious 

education is discriminative and violates the constitutional rule of equality towards law and it 

is not in accordance with the rule of equal rights of churches and other religious associations. 

Moreover it causes discrimination of students since it creates conditions to obtain subject 

exemptions only for those students who belong to Christian denominations. The author 

demands that participation in religious education as a subject of school education shall not be 

associated with a duty of performing by students particular religious observances as a retreat 

is not an element of school education conducted within the educational system. The right to 

possible obtainment of exemptions by students for participation in a retreat should be 

regulated not in educational law but in a legal act referring to religious freedom of 

individuals.  
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