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Â LNE DO NAUCZANIA RELIGII
KWALIFIKACJE OGO
W PRZEDSZKOLACH I SZKOèACH PUBLICZNYCH

WSTEÎP

Kwalifikacje nauczycieli religii zatrudnianych w przedszkolach
i szkoøach publicznych dzielimy na ogoÂlne i szczegoÂlne. Kwalifikacje
ogoÂlne wynikajaÎ z przepisoÂw obowiaÎzujaÎcego prawa osÂwiatowego.
Jest to konsekwencjaÎ faktu, izÇ nauczanie religii prowadzone jest w naszym kraju w ramach systemu osÂwiaty. PrzyjeÎcie takiego rozwiaÎzania
suponuje koniecznosÂcÂ podporzaÎdkowania sieÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych obowiaÎzujaÎcym przepisom prawa osÂwiatowego, w tym takzÇe
przepisom dotyczaÎcym kwalifikacji nauczycieli religii.
Kwalifikacje szczegoÂlne, ktoÂrych wyrazem jest misja kanoniczna
(skierowanie do nauczania religii), regulujaÎ przepisy prawa wewneÎtrznego poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. To rozwiaÎzanie jest z kolei konsekwencjaÎ obowiaÎzywania
w Polsce zasady autonomii i niezalezÇnosÂci kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 25 ust. 3 Konstytucji). W zakres tej autonomii wchodzaÎ ponadto: prawo do desygnowania (usuwania) nauczycieli religii, prawo do ustalania tresÂci programowych, prawo do realizacji nadzoru nad nauczaniem religii.
W niniejszym opracowaniu omoÂwione zostanaÎ jedynie kwalifikacje ogoÂlne do nauczania religii. Problematyka dotyczaÎca kwalifikacji
szczegoÂlnych wymaga bowiem przeprowadzenia odreÎbnych badanÂ
w zakresie przepisoÂw prawa wewneÎtrznego poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, realizujaÎcych nauczanie religii w ramach syste-
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mu osÂwiaty. Takich kompleksowych badanÂ w Polsce jeszcze nie przeprowadzono. IstniejaÎca w tym wzgleÎdzie literatura dotyczy gøoÂwnie
przepisoÂw prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa katolickiego i ma charakter fragmentaryczny.
Â èU NAUCZYCIELI
1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OGO

ObowiaÎzujaÎce przepisy dotyczaÎce kwalifikacji nauczycieli zawarte saÎ w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela1
oraz wydanym na jego podstawie rozporzaÎdzeniu wykonawczym Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 wrzesÂnia 2002 r.2 Przepis art. 9 ust 1 Karty Nauczyciela in genere stanowi, zÇe stanowisko
nauczyciela zajmowacÂ mozÇe osoba, ktoÂra kumulatywnie speønia nasteÎpujaÎce warunki:
± posiada wyzÇsze wyksztaøcenie z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym lub ukonÂczyøa zakøad ksztaøcenia nauczycieli
i podejmuje praceÎ na stanowisku, do ktoÂrego saÎ to kwalifikacje
wystarczajaÎce,
± przestrzega podstawowych zasad moralnych,
± speønia warunki zdrowotne niezbeÎdne do wykonywania zawodu.
RozporzaÎdzenie wykonawcze (§ 2) ± uszczegoÂøawiajaÎc ogoÂlnaÎ
dyspozycjeÎ ustawowaÎ, stanowi, zÇe kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkoøach sÂrednich3 zajmowacÂ mozÇe osoba, ktoÂra:
1

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela (tekst. jedn. DzU z 2006
r., nr 97, poz. 674).
2
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 wrzesÂnia 2002
r. w sprawie szczegoÂøowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okresÂlenia
szkoÂø i wypadkoÂw, w ktoÂrych mozÇna zatrudnicÂ nauczycieli niemajaÎcych wyzÇszego wyksztaøcenia lub ukonÂczenia zakøadu ksztaøcenia nauczycieli (DzU, nr 155, poz. 1288 ze
zm.).
3
Termin ¹szkoøa sÂredniaº nie jest stosowany w przepisach prawa polskiego dotyczaÎcych aktualnego systemu osÂwiaty. Ustawa o systemie osÂwiaty z 7 wrzesÂnia 1991 r.
(DzU z 1996 r., nr 67, poz. 329 ze zm.) tego terminu nie uzÇywa. RozroÂzÇnia ona
nasteÎpujaÎce typy szkoÂø: podstawowe, gimnazja, szkoøy ponadgimnazjalne. Natomiast
rozporzaÎdzenie wykonawcze MENiS z dnia 10 wrzesÂnia 2002 r. uzÇywa go jedynie na
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± legitymuje sieÎ dyplomem ukonÂczenia studioÂw magisterskich na
kierunku zgodnym lub zblizÇonym z nauczanym przedmiotem
i posiada przygotowanie pedagogiczne,
± legitymuje sieÎ dyplomem ukonÂczenia studioÂw magisterskich na
kierunku innym nizÇ nauczany przedmiot, ktoÂra ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukonÂczyøa studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajeÎcÂ.
Do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach (§ 3 rozporzaÎdzenia) zalicza sieÎ osobeÎ, ktoÂra posiada kwalifikacje do nauczania w szkoøach sÂrednich lub:
± ukonÂczyøa studia zawodowe na kierunku zgodnym lub zblizÇonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych
zajeÎcÂ,
± ukonÂczyøa studia magisterskie na kierunku innym nizÇ nauczany
przedmiot, przy jednoczesnym posiadaniu przygotowania pedagogicznego i ukonÂczeniu studioÂw podyplomowych lub kursu
kwalifikacyjnego z zakresu nauczanego przedmiotu.
Do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkoøach podstawowych, szkoøach zasadniczych itp. (§ 4 rozporzaÎdzenia)
za wystarczajaÎce uwazÇa sieÎ osobeÎ, ktoÂra posiada kwalifikacje do nauczania w szkoøach sÂrednich lub gimnazjach lub:
± legitymuje sieÎ dyplomem ukonÂczenia zakøadu ksztaøcenia nauczycieli w specjalnosÂci zgodnej z nauczanym przedmiotem lub
rodzajem prowadzonych zajeÎcÂ,
± legitymuje sieÎ dyplomem ukonÂczenia zakøadu ksztaøcenia nauczycieli w specjalnosÂci innej nizÇ nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajeÎcÂ, ktoÂra ponadto ukonÂczyøa kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajeÎcÂ.
okresÂlenie szkoÂø starego typu, tzn. szkoÂø istniejaÎcych przed reformaÎ strukturalnaÎ systemu osÂwiaty. NiewaÎtpliwie jednak nie wszystkie szkoøy ponadgimnazjalne zaliczycÂ
nalezÇy do szkoÂø ksztaøcaÎcych na poziomie sÂrednim. W niniejszym opracowaniu pod
pojeÎciem ¹szkoøa sÂredniaº rozumiemy takaÎ szkoøeÎ, ktoÂrej absolwenci uzyskujaÎ sÂrednie
wyksztaøcenie ± zgodnie z art. 11a ust. 4 ustawy o systemie osÂwiaty. SaÎ to zatem szkoøy,
o ktoÂrych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-g ustawy.
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Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkoøach specjalnych, specjalnych osÂrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i møodziezÇy z uposÂledzeniem umysøowym w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadajaÎ osoby (§ 5), ktoÂre ± oproÂcz wymaganÂ o charakterze ogoÂlnym ±
majaÎ roÂwniezÇ wøasÂciwe przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.
2. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI RELIGII

Art. § 16 rozporzaÎdzenia MENiS z dnia 10 wrzesÂnia 2002 r. stanowi, izÇ kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, ktoÂra speønia
wymagania kwalifikacyjne okresÂlone w odreÎbnych przepisach. Ministerstwo nie wydaøo jednak zÇadnych odreÎbnych przepisoÂw wykonawczych. Wymagania kwalifikacyjne dla niektoÂrych kosÂcioøoÂw
okresÂlone zostaøy jedynie w porozumieniach kosÂcielno-resortowych.
NiektoÂre kosÂcioøy wypracowaøy bowiem praktykeÎ zawierania porozumienÂ4 z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji
wymaganych do nauczania. SaÎ to: KosÂcioÂø katolicki, KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego oraz Polska Rada Ekumeniczna dziaøajaÎca
w imieniu KosÂcioøoÂw: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, ChrzesÂcijan BaptystoÂw, Starokatolickiego MariawitoÂw, Prawosøawnego, Ewangelicko-Reformowanego oraz Polsko-katolickiego. Porozumienia takie zostaøy zawarte: z KosÂcioøem katolickim ± 8 czerwca 1993 r.5, z Polska RadaÎ EkumenicznaÎ ± 24 pazÂ-

4

Praktyka zawierania porozumienÂ mieÎdzy wøadzami rzaÎdowymi i kosÂcielnymi
wywodzi sieÎ z okresu Polski Ludowej i ma bezposÂredni zwiaÎzek z dziaøalnosÂciaÎ Komisji
WspoÂlnej (Mieszanej) RzaÎdu i Episkopatu. Zawierane woÂwczas porozumienia (1950,
1956) ± wobec uznania przez oÂwczesne wøadze konkordatu z 1929 za nieobowiaÎzujaÎcy
(1945) ± stanowiøy de facto jedynaÎ formeÎ regulacji sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego.
5
Porozumienie mieÎdzy KonferencjaÎ Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych
od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN nr 6, poz. 21).
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dziernika 1994 r.6 oraz z ZarzaÎdem KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia
SioÂdmego ± 13 lutego 1995 r.7
W zwiaÎzku z reformaÎ systemu osÂwiaty, ktoÂra weszøa w zÇycie
w 1999 r. (w miejsce systemu 2. stopniowego wprowadzono struktureÎ
3. stopniowaÎ), powyzÇsze porozumienia staøy sieÎ nieadekwatne do
aktualnej struktury szkolnictwa. W zwiaÎzku z tym Konferencja Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna zawarøy nowe porozumienia: Porozumienie pomieÎdzy KonferencjaÎ Episkopatu Polski
oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 wrzesÂnia 2000 r.8 oraz
Porozumieniu pomieÎdzy PolskaÎ RadaÎ EkumenicznaÎ oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r.9 ZarzaÎd KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego nie zawarø nowego porozumienia.
2.1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WYNIKAJAÎCE Z TRESÂCI POROZUMIENÂ

Zgodnie z zawartymi porozumieniami funkcje nauczyciel religii
w szkoøach sÂrednich mogaÎ peønicÂ:
w KosÂciele katolickim:
± ksieÎzÇa legitymujaÎcy sieÎ ukonÂczeniem seminarium duchownego,
± osoby sÂwieckie i zakonne, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia teologiczne i posiadajaÎ przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
± alumni seminarioÂw duchownych po ukonÂczeniu piaÎtego roku
studioÂw,
± osoby sÂwieckie i zakonne, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia magisterskie bez przygotowania teologicznego, ale przygotowanie
to uzupeøniøy w formie teologiczno-katechetycznych studioÂw
podyplomowych lub kolegium teologicznego prowadzonego
zgodnie z zasadami ustalonymi przez KonferencjeÎ Episkopatu
Polski;
6

Porozumienie mieÎdzy PolskaÎ RadaÎ EkumenicznaÎ oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 24 pazÂdziernika 1994 r. (Dz.Urz. nr 5, poz. 30)
7
Porozumieniu mieÎdzy ZarzaÎdem KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego oraz
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. (Dz..Urz. MEN nr 3, poz. 7).
8
Dz.Urz. MEN nr 4, poz. 20.
9
Dz.Urz. MEN nr 3, poz. 18.
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w KosÂcioøach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej:
± duchowni, ktoÂrzy ukonÂczyli wyzÇsze studia magisterskie lub zawodowe w szkoøach wyzÇszych, w tym w wyzÇszych seminariach
duchownych prowadzonych przez KosÂcioøy na mocy odreÎbnych ustaw, na kierunku teologia lub na kierunku pedagogika
w specjalnosÂci przygotowujaÎcej do nauczania religii, legitymujaÎcy sieÎ przygotowaniem pedagogicznym,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia magisterskie
lub zawodowe w szkoøach wyzÇszych, w tym wyzÇszych seminariach duchownych prowadzonych przez KosÂcioøy na mocy odreÎbnych ustaw, na kierunku teologia lub na kierunku pedagogika w specjalnosÂci przygotowujaÎcej do nauczania religii, legitymujaÎcych sieÎ przygotowaniem pedagogicznym,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia magisterskie
lub zawodowe bez przygotowania teologicznego lub pedagogicznego, ale przygotowanie to uzupeøniøy w formie odpowiednich studioÂw podyplomowych, studium katechetyczno-pedagogicznego lub kursoÂw prowadzonych zgodnie z zasadami ustalonymi przez wøasÂciwe wøadze zwierzchnie KosÂcioøoÂw;
w KosÂciele AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego:
± duchowni i osoby sÂwieckie, ktoÂrzy ukonÂczyli wyzÇsze studia
teologiczne uwzgleÎdniajaÎce przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
± duchowni i osoby sÂwieckie, ktoÂrzy ukonÂczyli wyzÇsze seminarium duchowne,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy studia wyzÇsze i uzupeøniøy
przygotowanie teologiczne i katechetyczno-pedagogiczne,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy studia wyzÇsze bez przygotowania teologicznego lub katechetyczno-pedagogicznego, ale
przygotowanie to obecnie zdobywajaÎ.
Funkcje nauczycieli religii w przedszkolach, szkoøach podstawowych, gimnazjach oraz szkoøach zawodowych mogaÎ peønicÂ:
w KosÂciele katolickim:
± osoby posiadajaÎce kwalifikacje do nauczania w szkoøach sÂrednich,
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± osoby sÂwieckie i zakonne, ktoÂre posiadajaÎ dyplom ukonÂczenia
kolegium teologicznego, alumni wyzÇszych teologicznych, wyzÇszych diecezjalnych lub zakonnych seminarioÂw duchownych
oraz studenci wyzÇszych studioÂw teologicznych po ukonÂczeniu
czwartego roku ± jesÂli kontynuujaÎ studia;
w KosÂcioøach zrzeszonych w PRE:
± osoby posiadajaÎce kwalifikacje do nauczania religii w szkoøach
sÂrednich,
± duchowni i osoby sÂwieckie, ktoÂrzy posiadajaÎ sÂwiadectwo dojrzaøosÂci i ukonÂczyli seminarium duchowne,
± studenci wyzÇszych studioÂw teologicznych po ukonÂczeniu
czwartego roku ± jesÂli kontynuujaÎ studia;
w KosÂciele AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego:
± osoby, ktoÂre majaÎ kwalifikacje do nauczania w szkoøach ponadpodstawowych,
± duchowni i osoby sÂwieckie, ktoÂrzy posiadajaÎ sÂwiadectwo dojrzaøosÂci oraz ukonÂczyøy seminarium duchowne,
± osoby, ktoÂre ukonÂczyøy studia wyzÇsze bez przygotowania teologicznego lub katechetyczno-pedagogicznego, ale przygotowanie to obecnie zdobywajaÎ,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre posiadajaÎ sÂwiadectwo dojrzaøosÂci oraz
przygotowanie teologiczne i katechetyczno-pedagogiczne lub
je obecnie zdobywajaÎ.
2.2. CHARAKTER PRAWNY POROZUMIENÂ

Wszystkie porozumienia dotyczaÎce kwalifikacji nauczycieli religii
posiadajaÎ ksztaøt i budoweÎ norm prawnych. Wszystkie tezÇ wskazujaÎ
podstaweÎ prawnaÎ ich wydania, upodabniajaÎc sieÎ tym samym do normatywnych przepisoÂw wykonawczych. WskazywanaÎ podstawaÎ nie saÎ
jednak przepisy obowiaÎzujaÎcych ustaw, lecz przepisy rozporzaÎdzenia
wykonawczego z 1992 r. (§ 6)10, a w przypadku porozumienia z Kon10
RozporzaÎdzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkoÂw i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoøach (DzU nr 36, poz.
155 ze zm.).
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ferencjaÎ Episkopatu Polski takzÇe art. 12 ust. 3 konkordatu z 1993 r.11
Nadanie zawartym porozumieniom stylizacji norm prawnych nie
zmienia jednak faktu, zÇe nie mozÇna ich traktowacÂ jako norm prawa
powszechnie obowiaÎzujaÎcego. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. proklamowaøa zamknieÎty system zÂroÂdeø prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego, ktoÂry nie przewiduje wsÂroÂd zÂroÂdeø prawa porozumienÂ MEN
ze zwiaÎzkami wyznaniowymi12.
OczywisÂcie nie mozÇna tezÇ twierdzicÂ, zÇe zawarte porozumienia nie
majaÎ zÇadnego charakteru wiaÎzÇaÎcego. SaÎ one wiaÎzÇaÎce dla stron.
Wszelkie regulacje dotyczaÎce sytuacji prawnej legalnie dziaøajaÎcych wyznanÂ winny bycÂ stanowione po dokonaniu wczesÂniejszych
porozumienÂ13, zasÂ zawarte porozumienia wiaÎzÇaÎ strony, ktoÂre je zawarøy i obligujaÎ wøadze do wydania stosownych przepisoÂw wprowadzajaÎcych te porozumienia w zÇycie. Takich przepisoÂw jednak nie
wydano. Co wieÎcej, nie wypracowano w Polsce odpowiedniej praktyki wydawania tego rodzaju przepisoÂw. Uwaga ta dotyczy nie tylko
kwestii dotyczaÎcych kwalifikacji do nauczania religii, ale takzÇe statusu prawnego wyzÇszych szkoÂø wyznaniowych.
WNIOSKI I POSTULATY

1. Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli religii ustalone w porozumieniach kosÂcielno-resortowych odbiegajaÎ od przyjeÎtych standardoÂw. Dotyczy to w roÂzÇnym stopniu wszystkich typoÂw szkoÂø i wszystkich kosÂcioøoÂw. W segmencie szkoÂø sÂrednich od przyjeÎtych standardoÂw odbiegajaÎ:
w KosÂciele katolickim:
± ksieÎzÇa nieposiadajaÎcy magisterium z teologii,
11

Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ podpisany
w dniu 28 lipca 1993 r. (DzU z 1998, nr 51, poz. 318).
12
Zob. System zÂroÂdeø prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiaøy
XLII OgoÂlnopolskiej Konferencji Katedr i ZakøadoÂw Prawa Konstytucyjnego. NaøeÎczoÂw, 1-3 czerwca 2000, red. M. Granat¹ Lublin 2000.
13
Wynika to z zasady bilateralnosÂci stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych, okresÂlonej w art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji.
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± alumni seminarioÂw po piaÎtym roku studioÂw,
± osoby sÂwieckie i zakonne, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia magisterskie bez przygotowania teologicznego, a przygotowanie
to uzupeøniøy jedynie w formie kolegium teologicznego (a nie
studioÂw podyplomowych);
w KosÂcioøach zrzeszonych w PRE:
± duchowni, ktoÂrzy ukonÂczyli jedynie wyzÇsze studia zawodowe,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy jedynie wyzÇsze studia zawodowe,
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia magisterskie
lub zawodowe bez przygotowania teologicznego lub pedagogicznego, a przygotowanie to uzupeøniøy jedynie w formie studium katechetyczno-pedagogiccznego lub kursu;
w KosÂciele AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego:
± duchowni i osoby sÂwieckie, ktoÂrzy ukonÂczyli wyzÇsze seminarium duchowne14,
± osoby, ktoÂre dopiero uzupeøniajaÎ przygotowanie teologiczne
lub katechetyczno-pedagogiczne.
W segmencie szkoÂø podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnycyh (nie zaliczanych do szkoÂø sÂrednich) oraz przedszkoli od
ogoÂlnokrajowych standardoÂw odbiegajaÎ zatem nasteÎpujaÎce sytuacje:
w KosÂciele katolickim:
± ksieÎzÇa nieposiadajaÎcy magisterium ani licencjatu (panÂstwowego) z teologii,
± alumni seminarioÂw duchownych (zaroÂwno po V, jak i po IV
roku studioÂw),
± osoby zakonne i sÂwieckie posiadajaÎce jedynie dyplom kolegium teologicznego;
w KosÂcioøach zrzeszonych w PRE:
± osoby sÂwieckie, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia magisterskie
lub zawodowe bez przygotowania teologicznego lub pedago14
WyzÇsze seminaria duchowne nierzymskokatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
majaÎ w Polsce status wyzÇszych szkoÂø zawodowych i saÎ uprawnione do nadawania
swoim absolwentom tytuøu zawodowego licencjata teologii. Zob. A. Mezglewski,
DziaøalnosÂcÂ naukowa i edukacyjna, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 173.
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gicznego i przygotowanie to uzupeøniøy jedynie w formie studium katechetyczno-pedagogicznego lub kursu (a nie studium
podyplomowego baÎdzÂ kursu kwalifikacyjnego z teologii),
± osoby duchowne i sÂwieckie, ktoÂre posiadajaÎ jedynie sÂwiadectwo dojrzaøosÂci i ukonÂczyøy seminarium duchowne (bez tytuøu
magistra lub licencjata teologii),
± studenci wyzÇszych studioÂw teologicznych po ukonÂczeniu IV
roku;
w KosÂciele AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego:
± duchowni oraz osoby sÂwieckie, ktoÂrzy legitymujaÎ sieÎ jedynie
sÂwiadectwem dojrzaøosÂci (bez ukonÂczenia studioÂw licencjackich baÎdzÂ zakøadu ksztaøcenia nauczycieli),
± osoby, ktoÂre dopiero uzupeøniajaÎ przygotowanie teologiczne
lub katechetyczno-pedagogiczne.
2. Porozumienia te nie majaÎ charakteru norm prawa powszechnie
obowiaÎzujaÎcego.
3. Zawieranie porozumienÂ z poszczegoÂlnymi zwiaÎzkami wyznaniowymi w przedmiocie wypracowania standardoÂw dotyczaÎcych sytuacji prawnej nauczania religii w szkoøach publicznych jest praktykaÎ
dobraÎ i pozÇaÎdanaÎ. Porozumienia te winny stanowicÂ podstaweÎ do
wydania odpowiednich aktoÂw normatywnych. ZwiaÎzki wyznaniowe
winny bowiem uczestniczycÂ w procesie ksztaøtowania sieÎ przepisoÂw
prawnych dotyczaÎcych organizacji nauczania religii. Porozumienia te
nie powinny jednak ¹obowiaÎzywacÂº w sposoÂb samoistny.
4. Wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli religii nie powinny
odbiegacÂ od wymaganÂ ustalonych dla ogoÂøu nauczycieli. Nauczyciele
religii zatrudnieni w szkoøach publicznych majaÎ takie same prawa
i podlegajaÎ takim samym obowiaÎzkom, jak wszyscy inni nauczyciele.
Ewentualne roÂzÇnice w ich statusie mogaÎ wypøywacÂ jedynie ze specyfiki ich specjalnosÂci. Ustawowy obowiaÎzek posiadania przez nich
wyzÇszego wyksztaøcenia oraz przygotowania pedagogicznego wypøywa z Karty Nauczyciela.
5. Zawieranie porozumienÂ mieÎdzy zwiaÎzkami wyznaniowymi
i MEN dotyczaÎcych kwalifikacji nauczycieli religii jest celowe i pozÇaÎdane. Przedmiotem tych porozumienÂ na przyszøosÂcÂ winny bycÂ przede
wszystkim ustalenia, dotyczaÎce precyzyjnego okresÂlenia, jakie kie-
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runki studioÂw nalezÇy uznacÂ za zgodne, a jakie za zblizÇone z zakresem
nauczanego przedmiotu.
GENERAL QUALIFICATIONS FOR TEACHING RELIGION
IN PUBLIC SCHOOLS AND KINDERGARTENS

Summary
The qualifications required for teaching religion in public schools and
kindergartens in Poland are defined in agreements concluded between
particular churches and the Minister of Education. The present article
compares to what extent the requirements specified by the afore-mentioned agreements differ from the standards established for all teachers. The
legal character of objective agreements is also discussed.

