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Warszawa, 31 marca 2019 r. 

 

Opinia prawna nt. organizacji wizyty biskupa Kościoła Katolickiego w 

publicznych placówkach oświatowych 

 

Pismem z 26 marca br. Maria Michałowska, radna Rady Miasta Puszczykowa, skierowała do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty interpelację ws. planowanej wizyty bp. Zdzisława Fortyniuka  

w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Puszczykowa: Szkole Podstawowej nr 2  

im. Powstańców Wielkopolskich oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Radna w swojej 

interpelacji błędnie – i bez uzasadnienia – zarzuca, iż tego typu wizyta łamie szereg przepisów obowiązującej 

Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (dokładnie art. 25 ust. 2, art. 30, art. 32 oraz art. 53 ust. 6). Tymczasem  

z przepisów aktualnej ustawy zasadniczej oraz szeregu aktów normatywnych niższego rzędu wynika 

ewidentnie, że naruszeniem prawa byłoby uniemożliwienie przeprowadzenia tego typu spotkania  

w placówkach oświatowych podczas trwania zajęć lekcyjnych.  

1. Konstytucyjne gwarancje obecności religii w przestrzeni publicznej 

Konstytucja RP z 1997 r. gwarantuje każdemu wolność sumienia i religii (art. 53 ust. 1), która 

obejmuje wyznawanie lub przyjmowanie religii według własnego wyboru oraz uzewnętrznianie 

indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie 

w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Korzystanie z tej wolności nie jest ograniczone jedynie do 

określonych miejsc, np. kościołów, stąd też można ją wykonywać w różnych miejscach publicznych, w tym  

w szkole. Tego rodzaju ekspresji nie stoi na przeszkodzie wyrażona w art. 25 ust. 2 Konstytucji zasada 

bezstronności światopoglądowej władz publicznych, zgodnie z którym władze publiczne zachowują 

bezstronność w sprawach przekonań religijnych. Oczywiście władze szkoły publicznej mieszczą się w pojęciu 

władz publicznych, to jednak konstytucyjna zasada bezstronności polega na zapewnieniu swobody w wyborze 

i praktykowaniu religii przez obywateli oraz niepodejmowaniu jakichkolwiek działań władczych ze względu 

na ich wyznanie1. Wystrój szkoły czy organizowane w nim wydarzenia co do zasady nie mieszczą się w zakresie 

działań władczych. Trzeba również koniecznie podkreślić, iż ustrojodawca w tym samym przepisie, tj. art. 25 

ust. 2 Konstytucji, nakazuje każdemu zapewnić swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu 

                                                           
1 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2009 r., sygn. akt K 55/07, pkt III.9. 
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publicznym2. Z brzmienia art. 25 ust. 2 in fine Konstytucji wynika również, że wolą ustrojodawcy jest otwarcie 

przestrzeni publicznej, w tym budynków publicznych, na obecność szeroko rozumianej religijności3.  

Podstawowym zadaniem szkolnictwa publicznego jest realizacja konstytucyjnego (art. 70) prawa do 

nauki, które należy intepretować w zgodzie z innymi postanowieniami ustawy zasadniczej, zwłaszcza  

w perspektywie obowiązku władz publicznych (w tym szkolnych) strzeżenia dziedzictwa narodowego  

(art. 5 Konstytucji). Pojęcie „dziedzictwa narodowego” obejmuje również kulturę, która zgodnie ze Wstępem 

do Konstytucji RP jest „zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Nie ma zatem wątpliwości, że 

władze szkolne – w ramach organizowania zajęć lekcyjnych – powinny stworzyć uczniom możliwość 

zapoznania się ze wspomnianym chrześcijańskim dziedzictwem Narodu oraz rolą, jaką współcześnie ono 

odgrywa, nie tylko podczas lekcji prowadzonych przez nauczycieli, lecz również w innych formach, jak np. 

poprzez spotkanie z przedstawicielami chrześcijańskich związków religijnych – zwłaszcza tego jedynego 

wymienionego w Konstytucji RP z nazwy (w art. 25 ust. 4) – działających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na marginesie trzeba także zaznaczyć, że uniemożliwienie uczniom spotkania z biskupem Kościoła 

Katolickiego byłoby wyrazem dyskryminacji katolików, która jest niezgodna z art. 32 Konstytucji, a ponadto 

stanowiłoby sprzeniewierzenie się ciążącego na władzach publicznych obowiązkowi poszanowania  

i ochrony godności człowieka (art. 30 Konstytucji) oraz aksjologii polskiego porządku konstytucyjnego. 

 

2. Prawne uwarunkowania wizyty biskupa w szkole publicznej w myśl prawa oświatowego  

 

Ustalenie, że Konstytucja RP z 1997 r. nie stoi na przeszkodzie wizycie biskupa Kościoła Katolickiego 

w szkole publicznej, a wręcz zawiera przepisy ją gwarantujące, pozwala na analizę relewantnych przepisów 

prawa oświatowego. Oczywiście zawsze należy pamiętać, że to rodzicom przysługuje prawo wychowania 

swoich dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, co potwierdza art. 53 ust. 3 

Konstytucji. Stąd też wola rodziców jest pierwszym i podstawowym czynnikiem przesądzającym  

o kierunkach szkolnego wychowania, w tym promowania w placówkach edukacyjnych określonych wartości 

czy postaw ideowych, także poprzez organizację spotkań z różnymi osobami, również jako przedstawicielami 

instytucji, w tym związków religijnych. Wolę ustrojodawcy w tym zakresie realizują przepisy Prawa 

oświatowego4, zgodnie z którymi jednym z podstawowych zadań systemu oświaty jest wspomaganie przez 

szkołę wychowawczej roli rodziny (art. 1 pkt 2 Prawa oświatowego). W realiach polskiego systemu oświaty 

rodzice wykonują to uprawnienie poprzez rady rodziców. 

                                                           
2 Art.. 25 ust. 2 Konstytucji brzmi: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach 
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” 
3 Tak np. J. Krukowski, Konstytucyjny model stosunków między Państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej, [w:] A. 
Mezglewski (red.), Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa 
Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin 2004, s. 90-94; M. Olszówka, Objaśnienia do art. 25 
Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016, Nb. 65-68. 
4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).  
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Zgodnie z Prawem oświatowym rada rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów 

szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę, a także do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1). Oznacza to, 

że rada rodziców posiada uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze5 oraz ma prawo zająć stanowisko  

w kwestii organizacji na terenie szkoły w godzinach zajęć dydaktycznych np. spotkania z duchownym 

katolickim, a tym bardziej żądać stosownej interwencji dyrekcji w sytuacji bezprawnego uniemożliwienia 

przeprowadzenia tego typu spotkania.  

Podejmowanie tego typu inicjatyw jest zgodne z podstawą programową dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych6. W stosownym rozporządzeniu prawodawca wielokrotnie wskazuje, iż uczniowie w ramach 

edukacji szkolnej powinni nabyć umiejętności m.in. w zakresie pojmowania religii w historii i literaturze, 

historycznego położenia chrześcijaństwa w różnych państwach, a także znaczenia religii w polskiej kulturze 

oraz zagadnień współczesnej religijności Polaków. Brzmienie podstawy programowej jest z kolei wykonaniem 

woli ustawodawcy, który w preambule Prawa oświatowego postanowił, że w procesie nauczania  

i wychowania należy respektować chrześcijański system wartości. Przypomnieć należy, iż preambuła jest to 

część aktu normatywnego, w którym prawodawca wypowiada się co do celów, które mu przyświecały 

ustanawiając określone normy7. Nie ma zatem wątpliwości, iż ten fragment Prawa oświatowego również ma 

charakter normatywny, a więc nakłada na władze szkolne jasno określone obowiązki. W świetle 

obowiązującego prawa nie ma zatem wątpliwości, iż zadanie to należy realizować  

nie tylko w ramach „rutynowych” zajęć lekcyjnych, ale także poprzez inne formy.  

Jednocześnie – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty8 – szkoła lub placówka 

publiczna ma umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej (art. 13 ust. 1). Komentatorzy podkreślają, że przepis ten kreuje obowiązek szkoły umożliwienia 

uczniom zachowania ich tożsamości m.in. w wymiarze religijnym9. Ustawodawca nie stworzył 

wyczerpującego katalogu działań, które szkoła ma podejmować w tym obszarze. Stąd szkoła powinna 

wywiązywać się z tego obowiązku poprzez różne formy, np. organizowanie spotkań z przedstawicielami 

wspólnot wyznaniowych, do której należą uczniowie – w tym także w ramach zajęć lekcyjnych.  

Ważnym argumentem za możliwością organizowania spotkania z biskupem Kościoła Katolickiego na 

terenie szkoły jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach10. Zgodnie z § 12 tego 

rozporządzenia w szkole może być zawieszony krzyż, jak również przed i po zajęciach odmawiana modlitwa, 

zaś § 11 określa zasady wizytowania lekcji religii przez wizytatorów wskazanych przez biskupa diecezjalnego 

                                                           
5 Objaśnienia do art. 84 ustawy Prawo oświatowe, w: A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Legalis 2017. 
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 ze zm.). 
7 Preambuła, w: Encyklopedia prawa. Wydanie czwarte, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2007, kol. 621. 
8 Dz.U. z 2018 r. poz. 1457. 
9 Objaśnienia do art. 13 ustawy o systemie oświaty, w: A. Balicki, M. Pyter, J. Kokot, Ustawa o systemie oświaty. 
Komentarz, Legalis 2016, pkt 1. 
10 Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.  
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Kościoła Katolickiego (właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych), 

a § 10 stanowi o zwalnianiu z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych. 

Skoro system oświaty publicznej otwarty jest na obecność praktyk religijnych, a obowiązek wizytacji 

lekcji religii (będących częścią polskiemu systemu edukacji, zgodnie z art. 53 ust. 4 Konstytucji i art. 12 

Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.11 

oraz w świetle art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r.12) powierza osobom upoważnionym przez biskupa, to tym 

bardziej dopuszczalne i zasadne jest zorganizowanie spotkania z biskupem, które obok charakteru religijnego 

(który wcale nie musi mieć prymarnego charakteru), posiada niezwykle istotne walory edukacyjne – 

zwłaszcza w zakresie przekazywania uniwersalnych wartości etycznych – którymi powinna cechować się 

szkoła w swojej działalności edukacyjnej i wychowawczej.  

Biorąc pod uwagę powyżej przywołane unormowania należy jednoznacznie stwierdzić, iż polska 

szkoła jest przestrzenią otwartą na ekspresję religijną. Co więcej, ma obowiązek zapewnić w swoich murach 

możliwość korzystania z wolności religii przez uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników, a także ma 

obowiązek nauczania o chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i chrześcijańskim systemie wartości. Trzeba  

w tym miejscu podkreślić, że Sąd Najwyższy w wyroku z 20 września 2013 r. (sygn. akt II CSK 1/13) 

jednoznacznie stwierdził, że osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać, że nie będzie 

miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi, bo byłoby to równoznaczne  

z ograniczeniem swobody sumienia osób wierzących. Tym samym „równość” – poręczona chociażby w art. 

32 ust. 1 Konstytucji – nie oznacza identyczności, a tym bardziej obowiązku wyrzeczenia się przez niektórych 

członków społeczności – także szkolnej – żywionych przez nich przekonań, np. o charakterze religijnym.  

Na zakończenie warto odnieść się do argumentu, że „świeckość” i „neutralność światopoglądowa” 

Rzeczypospolitej Polskiej wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania13. Rzeczywiście przepis ten stanowi, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, 

neutralnym w sprawach religii i przekonań. Jednak należy pamiętać, że przepis ten został wprowadzony do 

polskiego systemu prawa w schyłkowym okresie PRL, a więc państwa socjalistycznego, totalitarnego,  

ex definitione wrogiego wobec zjawiska religijności i związków religijnych (zwłaszcza Kościoła Katolickiego) 

oraz prowadzącego aktywną politykę laicyzacyjną. Co prawda po 1989 r. przepis ten nie został 

znowelizowany, jednak podstawowe zasady wykładni przepisów prawa – a zwłaszcza tzw. wykładnia 

prokonstytucyjna14 – nakazują rozumieć omawiane uregulowanie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi 

normami konstytucyjnymi, w szczególności zasadą demokratycznego państwa prawnego (obecnie wyrażoną 

w art. 2 Konstytucji RP). Taki kierunek wykładni tego przepisu potwierdził Trybunał Konstytucyjny w 1991 r., 

                                                           
11 Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 
12 Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm. 
13 Dz.U. z 2017 r. poz. 1153.  
14 Zob. szerzej P. Tuleja, komentarz do art. 8 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-87, red. M. 
Safjan, L. Bosek, Legalis 2016, Nb. 36; K. Szczucki, Prokonstytucyjna wykładnia prawa karnego, Warszawa 2015, s. 294–
299 i wskazana tam bibliografia. 
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gdy – badając zgodność z ustawą zasadniczą nauczania religii w szkole, obecności krzyży w salach lekcyjnych 

i prawa do modlitwy przed i po zajęciach – stwierdził, że rozumienie świeckości „we współczesnej 

Rzeczypospolitej Polskiej oczywiście różni się od interpretacji świeckości dokonywanej w okresie PRL”15.  

W związku z tym nie ma najmniejszych wątpliwości, że laickie rozumienie art. 10 ust. 1 o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania jest błędne i pozostaje w sprzeczności z Konstytucją RP z 1997 r.  

 

3. Konkluzje 

 

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, iż: 

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, zwłaszcza z Konstytucją RP z 1997 r., szkoła publiczna stanowi 

przestrzeń, w której można swobodnie praktykować religię i manifestować swoje przekonania 

religijne, jak również organizować spotkania z duchownymi, w tym o charakterze modlitewnym. 

2. W przypadku życzenia rodziców zorganizowania tego typu spotkania, na władzach oświatowych 

spoczywa obowiązek jego realizacji oraz umożliwienia swobodnego i niezakłóconego 

uczestnictwa w nim przez uczniów. 

3. Organizowanie tego typu spotkań jest także przejawem wypełniania – określonych 

konstytucyjnie i ustawowo – obowiązków edukacyjnych i wychowawczych szkoły, związanych 

przede wszystkim z poszanowaniem chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu oraz respektowaniem 

chrześcijańskiego systemu wartości.  

 

                                                           
15 Orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., sygn. akt K 11/90, pkt II.A. 
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