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Aleksandra Zonik

NAUCZANIE RELIGII
W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 R.
I POLSKIM KONKORDACIE Z 1993 R.

Wolność religijna, przynależna każdemu czđowiekowi, jest jego niezbywalnym prawem zakorzenionym w ludzkiej naturze. Deklaracja soborowa O wolności religijnej z 1965 r. stwierdza, że „prawo do wolności
religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, która˛ to godność poznajemy przez objawione sđowo Boże i samym
rozumem”1.
Każdy czđowiek posiada prawo do swobodnego wyznawania swojej
wiary, do poznawania jej, rozwijania i podażania
˛
za jej wskazaniami
w swoim życiu. Do ważniejszych zadań Kościođa katolickiego należy
realizacja jego misji nauczycielskiej. Wypđywa ona bezpośrednio z nakazu samego Jezusa Chrystusa. Chrystus podczas publicznej dziađalności gđosiđ sđowo Boże (J 17,8), uczyđ o miđości Ojca (J 17,23), zache˛cađ do wytrwađości w wyznawaniu wiary (Mt 10,32). Po zmartwychwstaniu zaś, odchodzac
˛ do Ojca, zadanie przekazywania swojej
nauki zleciđ Apostođom: „Idźcie wie˛c i nauczajcie wszystkie narody,
udzielajac
˛ im chrztu w imie˛ Ojca i Syna, i Ducha Świe˛tego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazađem” (Mt 28,19-20)2. Tak wie˛c
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zadaniem ludzi przyjmujacych
˛
nauke˛ Jezusa byđo jej pogđe˛bianie i ży3
cie zgodnie z jej wskazaniami .
Nauczycielskie zadanie Kościođa jest jednym z ważniejszych obszarów jego dziađalności. Stanowi o nim zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.4, nauczanie bđogosđawionego Jana Pawđa II oraz
prawo konkordatowe.
Zarówno kanony Kodeksu Jana Pawđa II z 1983 r., jak i Konkordat
z 1993 r. podkreślaja˛ cel katechizacji, jakim jest umocnienie wiary
ludu Bożego, aby „przez przyjmowanie nauki i doświadczenie życia
chrześcijańskiego stawađa sie˛ żywa, wyraźna i czynna”5. Wartości religijne sa˛ wpisane w kulture˛ narodowa˛ i z tego powodu powinny być
zawarte w programie nauczania6.
Celem artykuđu jest przybliżenie problematyki zwiazanej
˛
z nauczaniem religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskim
Konkordacie z 1993 r. Jego treść podzielono na trzy cze˛ści. W pierwszej zostanie przedstawione w sposób ogólny zagadnienie dotyczace
˛
nauczania religii. Dwie kolejne cze˛ści dotyczyć be˛da˛ nauczania religii
w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawđa II i w obecnie obowiazu˛
jacym
˛
Konkordacie.

1. ZAGADNIENIE WSTE
˛ PNE DOTYCZACE
˛
NAUCZANIA RELIGII

Kościóđ od poczatku
˛
swojego istnienia duża˛ wage˛ przykđadađ do
nauczania religii. Jednak zadanie to byđo czasem utrudniane. Takim
przykđadem może być okres powojenny w Polsce, czyli czas panowania
reżimu komunistycznego, czas panowania monizmu ideologicznego i politycznego. Wđadza państwowa prowadziđa polityke˛ wyznaniowa,
˛ której
celem byđo wyeliminowanie religii, traktowanej jako czynnik wrogi
systemowi, z życia spođecznego. Od zakończenia II wojny światowej

3

Zob. J. D y d u c h, Posđuga nauczania w świetle postanowień Konkordatu
1993, w: Konkordat 1993. Dar i zadanie dla Kościođa i Polski, red. J. Dyduch,
Kraków 1998, s. 64.
4
Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75
(1983) II, s. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekđad polski zatwierdzony
przez Konferencje˛ Episkopatu, Poznań 1989 [dalej cyt.: KPK/83].
5
KPK/83, kan.773.
6
Zob. J. K r u k o w s k i, Konkordat polski: znaczenie i realizacja, Lublin
1999, s. 135.
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zacze˛to usuwać nauke˛ religii ze szkóđ i to „wbrew gwarancjom zawartym w akcie Porozumienia przedstawicieli Rzadu
˛
i Episkopatu
z 1950 r.”7. Porozumienie to miađo stanowić podstawe˛ do wspóđdziađania i wspóđpracy mie˛dzy wđadza˛ państwowa˛ a Kościođem (m.in.
wspólne opracowywanie programu nauczania religii, zrównanie w prawach nauczycieli religii z nauczycielami innych przedmiotów, niedyskryminowanie szkóđ wyznaniowych). W rzeczywistości laicyzacja polskiego szkolnictwa byđa dalej stosowana8.
Ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania9 ostatecznie usune˛đa nauke˛ religii ze szkóđ. Od tej pory „szkođa,
jako instytucja ustawowo świecka, nie miađa speđniać żadnych zadań
w zakresie nauczania i wychowania religijnego”10, a nadzór nad dziađalnościa˛ wychowawczo-oświatowa˛ zwiazków
˛
wyznaniowych miađ sprawować resort oświaty11. Opór Kościođa (KEP) nie byđ brany pod uwage˛. Nauczanie religii zostađo przeniesione do powstajacych
˛
przy parafiach punktów katechetycznych. Należy dodać, że aż do 1989 r.
wđadza inwigilowađa katechetów. Dzieciom i mđodzieży przebywajacej
˛
na obozach i koloniach organizowanych przez instytucje państwowe
utrudniano możliwość uczestniczenia we mszy św. w niedziele i świe˛ta.
Od 1981 r. zaprzestano tego typu akcji12.

7

K r u k o w s k i, Kościóđ i państwo, s. 239.
Zob. H. K o n o p k a, Religia w szkođach Polski Ludowej, Biađystok 1997,
s. 87-88. Wydane przez polskiego ustawodawce˛ akty normatywne wykonawcze potwierdzađy zasade˛ świeckości szkođy Ŧ Zarzadzenie
˛
Ministra Oświaty z dnia
7 grudnia 1956 r. w sprawie udziađu nauczycieli przedmiotów nadobowiazkowych
˛
w posiedzeniach rad pedagogicznych, Dz. Urz. Min. Ośw. 56.16.155; Zarzadzenie
˛
Ministra Oświaty z dnia 8 września 1956 r. w sprawie nauczania religii w szkođach,
Dz. Urz. Min. Ośw. 56.09.112; Okólnik Ministra Oświaty z dnia 4 sierpnia 1958 r.
w sprawie przestrzegania zasad świeckości szkođy, Dz. Urz. Min. Ośw. 58.09.123
i Okólnik Nr 26, Dz. Urz. Min. Ośw. 58.09.121 oraz Okólnik z dnia 10 kwietnia
1959 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli i przedmiotów obowiazkowych,
˛
Dz. Urz.
Min. Ośw. 59.03.38; zob. szerzej: A. M e z g l e w s k i, Usunie˛cie i przywrócenie
nauczania religii do szkóđ, w: Katecheza dzisiaj, problemy prawne i teologiczne, red.
W. Janiga, A. Mezglewski, KrosnoŦSandomierz 2000, s. 100.
9
Dz. U. 1961, Nr 32, poz. 160.
10
K o n o p k a, Religia w szkođach, s. 284.
11
Zob. A. M e z g l e w s k i, Nauczanie religii, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 312.
12
J. K r u k o w s k i, Kościóđ i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin
1993, s. 204.
8
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Stolica Apostolska 24 listopada 1983 r. ogđosiđa Karte˛ Praw Rodziny, w której zostađo podkreślone prawo rodziców do „wychowania
dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi” oraz
ich prawo „do swobodnego wyboru szkóđ lub innych środków niezbe˛dnych do ksztađcenia dzieci, zgodnie z wđasnymi przekonaniami”13.
Jednak wprowadzenie nauki religii wynikajace
˛ z Karty Praw Rodziny
byđo ograniczane przez wđadze˛ państwowa.
˛
Zapoczatkowanie
˛
w 1989 r. w Polsce pokojowej transformacji systemu polityczno-ustrojowego realnego socjalizmu w kierunku stworzenia đadu ustrojowego państwa demokratycznego14, pozwoliđo również
na normalizacje˛ stosunków państwo–Kościóđ. Dnia 17 maja 1989 r.
zostađy uchwalone pakiety tzw. ustaw kościelnych, tj. ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawa o stosunku Państwa
do Kościođa katolickiego i ustawa o ubezpieczeniu spođecznym duchownych15. Ponadto, nawiazano
˛
stađe i swobodne stosunki dyplomatyczne
państwa polskiego ze Stolica˛ Apostolska.
˛ Rezultatem wspóđpracy byđo
podpisanie umowy mie˛dzynarodowej Ŧ Konkordatu 28 lipca 1993 r.
Przywrócenie nauki religii w szkođach publicznych naste˛powađo
stopniowo w latach 1990-1992. Wymienić tutaj należy instrukcje˛ Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 1990 r. dotyczac
˛ a˛ powrotu nauczania religii w szkole w roku szkolnym 1990/91, ustawe˛ z 7 września
1991 r. o systemie oświaty czy rozporzadzenie
˛
Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkođach publicznych.

2. NAUCZANIE RELIGII W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO
Z 1983 R.

Obowiazek
˛
katechezy spoczywa na wszystkich czđonkach Kościođa,
a w szczególności na rodzicach, osobach zaste˛pujacych
˛
rodziców oraz
16
na rodzicach chrzestnych . Nie można tutaj nie wspomnieć o katechetach, którym zostađo powierzone szczególne zadanie katechizacji

13

Tamże, s. 94-95.
Zob. R. M o j a k, Transformacja ustroju politycznego w latach 1989-1997,
w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydđo, Lublin 2004, s. 67-68.
15
Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 ze zm., 155 ze zm., 156 ze zm.
16
KPK/83, kan. 774.
14
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dzieci i mđodzieży. Potwierdzaja˛ to dokumenty wydane przez Sobór
Watykański II oraz dokumenty posoborowe17.
Dokumenty kościelne podkreślaja˛ wyraźnie, że cie˛żar wychowania
w duchu religii katolickiej spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach. Rodzice katoliccy maja˛ możliwość wyboru różnych środków
i instytucji, które sđuża˛ pomoca˛ i wsparciem w wychowywaniu ich
dzieci18.
Wedđug kan. 796 KPK/83 pomoc „w wypeđnianiu obowiazku
˛
wychowania” powinny nieść szkođy. § 2 wspomnianego kanonu nakđada
zarówno na rodziców, których dzieci ucze˛szczaja˛ do szkođy katolickiej,
jak i na nauczycieli obowiazek
˛
wzajemnej wspóđpracy i pilnego wysđuchiwania sie˛. Należy wspierać i doceniać organizowane przez rodziców
różne stowarzyszenia i zebrania utrwalajace
˛ wzajemna˛ wspóđprace˛19.
Szczególna odpowiedzialność spoczywa na katechetach, na których
ciaży
˛
obowiazek
˛
wychowawczy mđodych ludzi. Z tego powodu wybór
osoby na stanowisko nauczyciela religii, zgodnie z kan. 805 KPK/83,
zostađ powierzony ordynariuszowi miejsca we wđasnej diecezji. Komentarz do Kodeksu Jana Pawđa II z 1983 r. stwierdza, że w przytoczonym kanonie „rozróżnia sie˛ uprawnienie do zatwierdzania i uprawnienie do mianowania nauczycieli religii. W szkođach niepodlegajacych
˛
diecezjalnym kościelnym osobom prawnym ordynariuszowi miejsca
przysđuguje tylko zatwierdzenie nauczycieli religii. Kanon ten odnosi
sie˛ jedynie do szkóđ katolickich”. Ordynariusz miejsca może również
żadać
˛
usunie˛cia lub usunać
˛ osobe˛ nauczyciela religii, ilekroć przemawia za tym dobro religii lub obyczajów20.
Opieka duszpasterska w szkođach, katolickie wychowanie oraz nauczanie religii przekazywane w ramach przedmiotu „religia”, podlegaja˛
wđadzy kościelnej również w szkođach niekatolickich. Dotyczy to także

17
Zob. Dyrektorium ogólne o katechizacji (1971), adhortacje Evangelii nuntiandi (1975) i Catechesi tradendae (1979), Katechizm Kościođa Katolickiego i uaktualnione w 1997 r. Dyrektorium ogólne o katechizacji, zob. także: D y d u c h, Posđuga nauczania, s. 65-66.
18
Zob. W. G ó r a l s k i, Nauczycielskie zadanie Kościođa, w: P. H e m p er e k, W. G ó r a l s k i, F. P r z y t u đ a, J. B a k a l a r z, Komentarz
do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ksie˛ga III. Nauczycielskie zadanie Kościođa. Ksie˛ga IV. Uświe˛cajace
˛ zadanie Kościođa, t. III, Lublin 1986, s. 34.
19
Zob. tamże, s. 36.
20
P. M a j e r, Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, s. 617.

172

Aleksandra Zonik

programów wychowawczych i programów nauczania religii realizowanych „w mediach niezależnych od kościelnych osób prawnych”21.
Wedđug § 2 kan. 804 ordynariusz miejsca we wđasnej diecezji „powinien zatroszczyć sie˛ o to, aby do nauczania religii w szkođach, także
niekatolickich, byli kierowani nauczyciele odznaczajacy
˛
sie˛ zdrowa˛
nauka,
˛ świadectwem życia chrześcijańskiego i umieje˛tnościami pedagogicznymi”22.
Z przytoczonych kanonów jasno wynika, że wybór kandydatów na
stanowisko nauczyciela religii jest przeprowadzany w sposób staranny
i wnikliwy. Świadczy to o dużym znaczeniu, jakie Kościóđ przykđada
do nauczania religii. Wykazuje to również wyrok wydany 15 maja
2012 r. przez Trybunađ w Strasburgu dotyczacy
˛
uznania i potwierdzenia autonomii Kościođa w wyborze nauczycieli religii. Kościóđ, be˛dac
˛
instytucja˛ odpowiedzialna˛ za przekazywanie i za nauczanie wiary katolickiej, ma prawo odmówić zatrudnienia osoby na stanowisku katechety, jeśli gđosiđaby ona poglady
˛
sprzeczne z wiara˛ chrześcijańska.
˛
Nauka i moralność przekazywane przez katechetów w szkole powinny
być zgodne z wyborem, jakiego dokonali rodzice, jak również z doktryna˛ Kościođa23.

3. NAUCZANIE RELIGII W KONKORDACIE Z 1993 R.

Konkordat z 1993 r. o nauce religii stanowi w art. 12, który w
ust. 1 stwierdza: „Uznajac
˛ prawo rodziców do religijnego wychowania
dzieci oraz zasade˛ tolerancji Państwo gwarantuje, że szkođy publiczne
podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez
organy administracji państwowej i samorzadowej,
˛
organizuja˛ zgodnie
z wola˛ zainteresowanych nauke˛ religii w ramach planu zaje˛ć szkolnych
i przedszkolnych”24. Z przytoczonego przepisu wynika zasada fakultatywności co do ucze˛szczania na lekcje religii. Pisemne oświadczenie
woli rodziców, prawnych opiekunów czy samych uczniów jest potwier-

21

Tamże.
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, t. II: Lud
Boży, jego nauczanie i uświe˛canie, Olsztyn 2010, s. 309.
23
Zob.http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x54997/autonomia-kosciola-w-wybo
rze-nauczycieli-religii/.
24
Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318.
22
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dzeniem ich che˛ci uczestnictwa w nauce religii w szkole25. Uczniowie,
którzy nie ucze˛szczaja˛ na lekcje religii, „nie maja˛ obowiazku
˛
ucze˛szczania na żadne zaje˛cia zaste˛pcze, a negatywna ocena z religii nie
ma wpđywu na promocje˛ ucznia do naste˛pnej klasy”26. Wpisanie lekcji religii w plan zaje˛ć szkolnych i przedszkolnych świadczy o traktowaniu tych lekcji jako zwykđego przedmiotu, czyli przedmiotu umieszczonego w normalnym planie lekcyjnym27.
Zatwierdzenie przygotowanego programu nauczania oraz podre˛czników do nauki religii przez wđadze˛ kościelna˛ musi być przekazane do
wiadomości ministra edukacji narodowej28. „W ten sposób uznana zostađa wđaściwość wđadz kościelnych do opracowania programów nauczania religii katolickiej i doboru odpowiednich podre˛czników”29. Potwierdzenie tego zapisu znajduje sie˛ w art. 12 ust. 2 Konkordatu, który również zawiera obowiazek
˛
przedstawienia opracowanego programu
nauczania wđadzy państwowej.
Konkordat z 1993 r. w art. 12 ust. 3 stwierdza, iż osoba ubiegajaca
˛
sie˛ o stanowisko katechety musi posiadać specjalne upoważnienie, tzw.
missio canonica, którego udziela biskup diecezjalny. Tenże biskup
może wydane wcześniej upoważnienie cofnać,
˛ co jest jednoznaczne
z utrata˛ prawa do nauczania religii. Konkordat stwierdza również, że
strona państwowa i Konferencja Episkopatu Polski be˛da˛ wspólnie opracowywać „kryteria wyksztađcenia pedagogicznego oraz forme˛ i tryb
uzupeđniania” wyksztađcenia, jakie musi posiadać osoba, która chce
zostać nauczycielem religii. Jest to wymóg konieczny, ponieważ nauczyciel religii ma za zadanie przekazywanie prawd wiary oraz moralności katolickiej. „Misja kanoniczna ma być [...] gwarantem ich wierności doktrynie Kościođa”30. Kontrole˛ nad treścia˛ nauczania i wychowania religijnego sprawuje wđadza kościelna, nad pozostađymi sprawami nadzór sprawuje wđadza państwowa31.

25

Zob. J. K r u k o w s k i, K. W a r c h a đ o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 165.
26
M e z g l e w s k i, Nauczanie religii, s. 313.
27
Zob. K. W a r c h a đ o w s k i, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w
konkordatach wspóđczesnych, Lublin 1998, s. 115.
28
Rozporzadzenie
˛
Ministra Edukacji Naukowej z 14 kwietnia 1992 r., Dz. U.
1992, Nr 36, poz. 155 ze zm., § 4; zob. także: D y d u c h, Posđuga nauczania, s. 69.
29
K r u k o w s k i, W a r c h a đ o w s k i, Polskie prawo, s. 168.
30
K r u k o w s k i, Konkordat polski, s. 139.
31
Zob. Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318, art. 12 ust. 3 i 4.
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We wspomnianym już rozporzadzeniu
˛
Ministra Edukacji Narodowej
z 14 kwietnia 1992 r. określone sa˛ warunki, jakie musi speđniać kandydat na stanowisko nauczyciela religii. Jest to imienne, pisemne
skierowanie do danej szkođy, wydane przez Ŧ w przypadku Kościođa
katolickiego – wđaściwego biskupa diecezjalnego32.
Porozumienie zawarte mie˛dzy Konferencja˛ Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji Narodowej dnia 6 września 2000 r. określa kwalifikacje zawodowe, jakie sa˛ wymagane od nauczycieli religii. Porozumienie rozróżnia wymagania dla nauczycieli religii w przedszkolach,
szkođach podstawowych, gimnazjach oraz w szkođach ponadgimnazjal33
nych Ŧ średnich zawodowych, zasadniczych i ogólnoksztađcacych
˛
.
Przyszli nauczyciele religii powinni posiadać dokument ukończenia
wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) innej
szkođy wyższej, kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia
kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne, wyższe seminarium duchowne lub inna˛ szkođe˛ wyższa˛34.
Szkođy te maja˛ za zadanie przygotować przyszđych nauczycieli religii
pod wzgle˛dem psychologicznym, katechetycznym, teologicznym (treść
programu opracowuje strona kościelna), pedagogicznym (treść programu jest ustalana przez wđadze˛ kościelna˛ i strone˛ państwowa)
˛ i dydaktycznym35.
Nauczyciele religii, oprócz wymagań stawianych przez przepisy prawa kościelnego („wysokie walory moralne, świadectwo życia i rozlegđe
kompetencje fachowe”), sa˛ zrównani w swoich prawach i obowiazkach
˛
z „nauczycielami [...] szkóđ państwowych”36. Potwierdzenie unormowań ustawowych zawiera art. 14 ust. 3 Konkordatu, przyznajac
˛ jednakowe uprawnienia osobom zatrudnionym w szkođach katolickich z osobami zatrudnionymi w sektorze publicznym37.

32

Zob. Dz. U. 1992, Nr 36, poz. 155 ze zm., § 5 pkt 1.
Zob. Porozumienie mie˛dzy Konferencja˛ Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli religii, Dz. Urz. MEN Nr 3, poz. 21, § 1 i 2.
34
Zob. tamże, § 4 pkt 2.
35
Zob. tamże, § 4 pkt 1; zob. szerzej: D y d u c h, Posđuga nauczania, s. 71.
36
Zob. D y d u c h, Posđuga nauczania, s. 77.
37
Zob. tamże, s. 77. Prawa i obowiazki
˛
nauczycieli religii sa˛ takie same, jak
prawa i obowiazki
˛
innych nauczycieli i wynikaja˛ z Karty Nauczyciela. Zob. szerzej:
M e z g l e w s k i, Nauczanie religii, s. 314.
33
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Art. 12 w uste˛pie 5 nawiazuje
˛
również do swobodnej katechizacji,
prowadzonej wśród osób dorosđych, wđaczaj
˛
ac
˛ w to duszpasterstwo
akademickie (nauczanie religii nie obejmuje szkolnictwa wyższego ani
mđodzieży pozaszkolnej38). Wspomniana katechizacja dorosđych obejmuje swoim zakresem również osoby, które znajduja˛ sie˛ „w zakđadach
penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, w zakđadach
opieki zdrowotnej i spođecznej, jak również w innych placówkach tego
rodzaju. Osobom tym należy zapewnić możliwość uczestniczenia we
Mszy św. w niedziele˛ i świe˛ta, korzystania z indywidualnych posđug
religijnych, jak również zabezpieczyć możliwość udziađu w katechizacji
i rekolekcjach”39. Katechizacje w tych ośrodkach prowadza˛ kapelani
skierowani przez biskupów diecezjalnych, po zawarciu z dana˛ instytucja˛ odpowiedniej umowy. Opieka˛ duszpasterska˛ moga˛ być również
obje˛te mniejszości narodowe, o czym decyduje biskup diecezjalny40.
*
Nauczanie religii w szkole należy do obowiazków
˛
wychowawczych
Kościođa. To wđaśnie katechizacja wzmacnia wiare˛ i uświadamia sens
i znaczenie nauki Jezusa Chrystusa w życiu każdego czđowieka41.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. jako podstawowy zbiór ustaw
kościelnych i Konkordat zawarty mie˛dzy Stolica˛ Apostolska˛ i Rzecza˛
pospolita˛ Polska˛ z 28 lipca 1993 r. jako umowa mie˛dzynarodowa, stanowiaca
˛
gwarancje wolności religijnej w wymiarze indywidualnym
i wspólnotowym42, sa˛ zgodne, że nauczanie religii jest jednym z ważniejszych zadań Kościođa.
Umieszczenie nauczania religii w ramach planu zaje˛ć szkolnych
i przedszkolnych nie narusza świeckości szkođy i jest przejawem poszanowania prawa rodziców do wychowania ich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ksztađtowanie mđodych ludzi w duchu doktryny
chrześcijańskiej, wraz z poszanowaniem uniwersalnych zasad etyki
musi być przeprowadzane przez osoby odpowiednio do tego zadania
przygotowane. Z tego powodu wybór kandydatów na stanowisko nau-

38
39
40
41
42

Zob. K r u k o w s k i, W a r c h a đ o w s k i, Polskie prawo, s. 171.
Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318, art. 17 ust. 1 i 2.
Por. tamże, art. 18.
Zob. Sobór Watykański II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 4.
Zob. K r u k o w s k i, Konkordat polski, s. 14.
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czyciela religii powinien być bardzo staranny, co potwierdzaja˛ zgodnie
Kodeks Jana Pawđa II z 1983 r., jak i Konkordat zawarty z Rzeczypospolita˛ Polska.
˛
Nauczanie religii w szkole podtrzymuje wie˛ź chrześcijaństwa
z państwem polskim, świadczy o wspóđpracy i czyni kompletnym wychowanie, jakie dziecko otrzymuje w domu z wychowaniem w szkole.
Zakorzenione w kulturze polskiej wartości chrześcijańskie sa˛ integralna˛ cze˛ścia˛ naszej historii i z tego powodu powinny być przekazywane zarówno przez Kościóđ, rodziców, jak i przez szkođe˛ zgodnie
z gwarancjami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r., w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w Konkordacie,
jak i w ustawie o systemie oświaty. Jednak rozporzadzenie
˛
Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkođach publicznych43 stwarza zagrożenie, że religia może stać sie˛ przedmiotem pđatnym. Polski ustawodawca przesunađ
˛
zapisy o bezpđatnym nauczaniu religii z przepisów o ramowym planie
nauczania, do cze˛ści poświe˛conej szkolnemu planowi nauczania. Skoro
przedmiot religia nie zostađ wpisany do ramowego planu nauczania, to
istnieje zagrożenie, że szkođy nie be˛da˛ sie˛ stosować do obowiazku
˛
jej
bezpđatnego nauczania, a wđadze samorzadowe
˛
nie be˛da˛ chciađy pokrywać kosztów zwiazanych
˛
z nauczaniem katechezy w podlegđych im pla44
˛
weszđo w życie 1 września 2012 r.
cówkach . Rozporzadzenie

43
44

Dz. U. 2012, poz. 204.
Zob. http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x55250/nauczanie-religii-bez-zmian/
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Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983
and in the Polish Concordat of 1993
S u m m a r y
Teaching is one of the main objectives of the Church. Both, the canons of
the Code of Canon Law Pope John Paul II and the regulations contained in
the Concordat of 1993 emphasize the goal of catechesis which is, action to
strenghten the faith of God’s people.
Development of young people in the spirit of Christian doctrine together
with respect for universal principles of ethics must be carried out by the
people, who are suitably prepared for this task. Selection of candidates for
the post of religion’s teacher should be very careful. The person applying for
the position of catechist must have a special authorization, so-called missio
canonica. This authorization is granted by the diocesan bishop. Missio canonica can be reversed.
Sđowa kluczowe: missio canonica, katechizacja, nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., nauczanie religii w Konkordacie
polskim z 1993 r.
Key words: missio canonica, religious education, teaching of religion in the
Code of Canon Law of 1983, teaching of religion in the Polish Concordat
of 1993.

