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WYROK
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Sygn. akt U 10/07*

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Bohdan Zdziennicki – przewodniczàcy 
Stanis∏aw Biernat
Zbigniew CieÊlak
Miros∏aw Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliƒski
Adam Jamróz – sprawozdawca
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa ¸´towska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliƒski,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz Ministra Edukacji Narodowej i Prokuratora Generalnego,
na rozprawie w dniach 1 lipca i 2 grudnia 2009 r., wniosku grupy pos∏ów o zbadanie zgodnoÊci:

1) rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniajàcego rozporzà-
dzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏ucha-
czy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 130,
poz. 906) z art. 25 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 oraz z art. 92
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) rozporzàdzenia powo∏anego w punkcie 1 z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231,
poz. 1965),

o r z e k a:

Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 906):

a) jest zgodne z art. 25 ust. 1 i 2, art. 32 oraz art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej,

b) nie jest niezgodne z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwa-
rancjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817).

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyç post´powanie w pozosta∏ym zakresie ze wzgl´du na niedopusz-
czalnoÊç wydania wyroku.
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* Sentencja zosta∏a og∏oszona dnia 11 grudnia 2009 r. w Dz. U. Nr 210, poz. 1629.



UZASADNIENIE

I

1. Pismem z 9 listopada 2007 r. grupa pos∏ów na Sejm VI kadencji wnios∏a o stwierdzenie niezgodnoÊci
rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 906; dalej: rozporzàdzenie lub zaskar-
˝one rozporzàdzenie) z art. 25 ust. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji oraz
z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia
i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965; dalej: ustawa o gwarancjach).

Wnioskodawca, zarzucajàc niezgodnoÊç rozporzàdzenia z zasadà wyra˝onà w art. 25 ust. 2 Konstytucji,
podniós∏, ˝e wbrew obowiàzkowi w∏adz publicznych zachowania neutralnoÊci w sprawach przekonaƒ religij-
nych, Êwiatopoglàdowych i filozoficznych – w∏adze publiczne wspierajà nauk´ religii, motywujàc ucznia do do-
datkowego wysi∏ku. Wspieranie religii polega, zdaniem wnioskodawcy, na wliczaniu ocen z religii lub etyki do
Êredniej ocen, co ma zach´ciç uczniów do wyboru m.in. nauki religii. Podj´cie decyzji o ucz´szczaniu na ta-
kie zaj´cia nie jest zatem ca∏kowicie wolnym wyborem, lecz dokonywanym „pod presjà ekspektatywy dobrej
oceny z etyki lub religii”. Zdaniem wnioskodawcy, przyj´te rozwiàzania stanowià form´ wywierania presji na
dzieciach i m∏odzie˝y, tak by sk∏oniç uczniów do uczestniczenia w lekcjach religii. Ocena z religii ma mobilizo-
waç uczniów tak˝e do aktywnoÊci religijnej poza szko∏à, w tym do udzia∏u w praktykach religijnych.

Wnioskodawca wskaza∏ równie˝, ˝e na skutek przyj´cia zasady wliczania oceny z religii do Êredniej ocen
w∏adze publiczne dodatkowo wspierajà Êwiatopoglàd teistyczny i stawiajà ten przedmiot na równi z przedmio-
tami szkolnymi, przekazujàcymi obiektywnà wiedz´ naukowà.

Naruszenia art. 32 Konstytucji przez rozporzàdzenie zmieniajàce wnioskodawca upatruje we wprowadze-
niu odmiennych sposobów i kryteriów obliczania Êredniej ocen dla uczniów ucz´szczajàcych na etyk´ albo na
religi´ oraz dla uczniów niebioràcych udzia∏u w tego rodzaju zaj´ciach. W wypadku uczniów ucz´szczajàcych
na religi´ przedmiotem oceny jest „stopieƒ internalizacji okreÊlonego Êwiatopoglàdu – prawd wiary – oraz za-
anga˝owanie w praktyki religijne, tj. stopieƒ pobo˝noÊci”. Uczniowie nieucz´szczajàcy na katechez´ oceniani
sà natomiast na podstawie zdobytej wiedzy naukowej oraz zwiàzanych z tym umiej´tnoÊci.

W ocenie wnioskodawcy, rozporzàdzenie zmieniajàce jest niezgodne z gwarantowanym przez Konstytucj´ pra-
wem rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania religijnego oraz moralnego zgodnego z w∏asny-
mi przekonaniami, które powinno uwzgl´dniaç stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka, wolnoÊci jego sumienia i wyznania oraz
przekonaƒ (art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji). Zaskar˝one rozporzàdzenie, przewidujàc wlicza-
nie oceny z religii do Êredniej ocen, wprowadza instrument presji na ucznia ucz´szczajàcego na katechez´ z wo-
li rodziców, a nie z woli jego samego – stwierdzi∏ wnioskodawca. Narusza tym samym „równowag´ mi´dzy upraw-
nieniami rodziców a wolnoÊcià sumienia i wyznania oraz przekonaƒ ucznia”. Wnioskodawca zarzuci∏ ponadto, ˝e
system oceniania z religii – w Êwietle stanowiska Komisji Episkopatu ds. Wychowania – ma sk∏aniaç ucznia do po-
zaszkolnej „aktywnoÊci religijnej w parafii, do ucz´szczania na nabo˝eƒstwa, rekolekcje, do manifestowania prze-
konaƒ religijnych czy do uczestnictwa w grupach formacyjnych”. System taki, w ocenie wnioskodawcy, mo˝e na-
ruszaç wolnoÊç sumienia i wyznania dziecka oraz wybór jego rodziców w sprawie wychowania.

Wnioskodawca, zarzucajàc niezgodnoÊç zaskar˝onego rozporzàdzenia z ustawà o gwarancjach, jako
pierwszy wzorzec kontroli wskaza∏ art. 6 ust. 2, wyra˝ajàcy zakaz zmuszania obywateli do niebrania udzia∏u
w czynnoÊciach lub obrz´dach religijnych ani do udzia∏u w nich. W ocenie wnioskodawcy, zaskar˝one rozpo-
rzàdzenie, w∏àczajàc ocen´ z religii do Êredniej ocen, wprowadza instrument presji, majàcy gwarantowaç wy-
sokà frekwencj´ uczniów w lekcjach religii i ich aktywnoÊç w praktykach realizowanych poza szko∏à. Przed-
miotem oceny jest bowiem nie tylko wiedza ucznia, ale tak˝e jego postawa i udzia∏ w modlitwie podczas
katechezy. Wnioskodawca uwa˝a, ˝e katecheza – jako taka – jest ju˝ czynnoÊcià religijnà. Tymczasem paƒ-
stwo, w Êwietle art. 6 ust. 2 ustawy o gwarancjach, „nie powinno legitymizowaç presji w sprawach religijnych”.

Z takich samych powodów wnioskodawca postuluje stwierdzenie niezgodnoÊci zaskar˝onego rozporzà-
dzenia z art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach, stanowiàcym, ˝e Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem Êwiec-
kim, neutralnym w sprawach religii lub przekonaƒ. W wyniku bowiem wprowadzania „do sfery dzia∏ania w∏adz
publicznych (…) kryteriów o charakterze religijnym”, paƒstwo przestaje byç Êwieckie, neutralne Êwiatopoglà-
dowo i nabiera cech paƒstwa wyznaniowego.

Z kolei niezgodnoÊç rozporzàdzenia z zasadà wyra˝onà w art. 20 ust. 2 ustawy o gwarancjach, wniosko-
dawca argumentuje ingerencjà paƒstwa w zasady oceniania uczestnictwa uczniów w katechezie. Religia prze-
staje byç w ten sposób tylko kwestià zwiàzków wyznaniowych i wkracza w system edukacji publicznej.
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Wnioskodawca, uzasadniajàc niezgodnoÊç zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 20 ust. 3 ustawy o gwaran-
cjach, w Êwietle którego to „odr´bna ustawa okreÊla zasady nauczania religii w szko∏ach oraz przedszkolach
uczniów i wychowanków publicznych szkó∏ lub przedszkoli”, wskaza∏, ˝e ocenianie ucznia na tego typu zaj´-
ciach, w tym równie˝ wliczanie – lub nie – oceny z religii do Êredniej ocen rocznych lub na Êwiadectwach za-
koƒczenia nauki szkolnej, obj´te jest zasadami nauczania religii w szkole. Z tego te˝ powodu powinny one zo-
staç uregulowane w akcie rangi ustawy.

2. Minister Edukacji Narodowej w piÊmie z 6 lutego 2008 r. zajà∏ stanowisko, ˝e zaskar˝one rozporzàdze-
nie jest zgodne z art. 25 ust. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji oraz
z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o gwarancjach.

Minister Edukacji Narodowej, ustosunkowujàc si´ do zarzutu niezgodnoÊci rozporzàdzenia zmieniajàcego
z art. 25 ust. 2 Konstytucji, podniós∏, ˝e do Êredniej ocen wlicza si´ nie tylko ocen´ z religii, lecz tak˝e ocen´
z etyki. W∏adze publiczne zapewniajà zatem uczniom wybór, nie opowiadajàc si´ za ˝adnym Êwiatopoglàdem.

Przekonanie wnioskodawcy, ˝e ∏atwoÊç uzyskiwania dobrych ocen z religii „wymusi” jej wybór przez
uczniów, zdaniem Ministra Edukacji Narodowej, jest jedynie subiektywnym jego przekonaniem, niezas∏ugujà-
cym na uwzgl´dnienie. Podj´cie nauki religii jest aktem wolnego wyboru, uczniowie mogà bowiem zamiast re-
ligii wybraç etyk´. Minister Edukacji Narodowej zaznaczy∏ ponadto, ˝e „w preambule ustawy o systemie oÊwia-
ty zadeklarowano uwzgl´dnianie w nauce i wychowaniu uniwersalnych zasad etyki (zastrzegajàc
respektowanie chrzeÊcijaƒskiego systemu wartoÊci). Wliczanie do Êredniej oceny z takich przedmiotów na-
uczania jak etyka i religia (obejmujàca przecie˝ przekaz etyczny) jest odbiciem pozycji, jakà etyka zajmuje
w systemie oÊwiaty”.

Minister Edukacji Narodowej nie zgodzi∏ si´ równie˝ z zarzutem naruszenia art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.
Przytaczajàc stanowisko KoÊcio∏a katolickiego, przedstawione w Dyrektorium katechetycznym KoÊcio∏a kato-
lickiego w Polsce, stwierdzi∏, ˝e „podstawà wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia,
jego umiej´tnoÊci, a tak˝e aktywnoÊç, pilnoÊç i sumiennoÊç. Nie powinno si´ natomiast oceniaç za udzia∏
w praktykach religijnych”. Oznacza to, ˝e kryteria oceny uczniów ucz´szczajàcych na zaj´cia z religii wcale nie
muszà byç odmienne od kryteriów oceny dla pozosta∏ych przedmiotów.

Natomiast odnoÊnie do zarzutu niezgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48
ust. 1 Konstytucji Minister Edukacji Narodowej stwierdzi∏, ˝e nie narusza ono równowagi mi´dzy uprawnienia-
mi rodziców, w zakresie przekazywania nauczania i wychowania religijnego oraz moralnego, a obowiàzkiem
respektowania wolnoÊci sumienia i wyznania dzieci oraz ich przekonaƒ. Przewidujàc mo˝liwoÊç wyboru etyki
oraz mo˝liwoÊç zrezygnowania z ucz´szczania zarówno na religi´, jak i na etyk´ – rozporzàdzenie respektuje
gwarancje wynikajàce z art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji.

Zajmujàc z kolei stanowisko w zakresie zarzutu niezgodnoÊci rozporzàdzenia z ustawà o gwarancjach, Mi-
nister Edukacji Narodowej stwierdzi∏, ˝e rozporzàdzenie narusza art. 6 ust. 2 ustawy, poniewa˝ pozostawia
uczniom mo˝liwoÊç wyboru innych zaj´ç dodatkowych w postaci lekcji etyki. W ocenie Ministra, zaskar˝one
rozporzàdzenie jest równie˝ zgodne z art. 20 ust. 2 ustawy o gwarancjach. Przepis ten zapewnia autonomi´
nauczania prowadzonego w punktach katechetycznych, które znajdujà si´ w koÊcio∏ach, domach modlitw i in-
nych pomieszczeniach, udost´pnionych na ten cel przez osob´ uprawnionà, poprzez mo˝liwoÊç ustalenia pro-
gramu nauczania przez w∏adze koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego. Nie dotyczy on natomiast nauczania re-
ligii uczniów szkó∏ publicznych; temu poÊwi´cony jest art. 20 ust. 3 ustawy o gwarancjach. Przepisy te zatem
nie kolidujà ze sobà.

W ocenie Ministra Edukacji Narodowej, zaskar˝one rozporzàdzenie jest równie˝ zgodne z art. 20 ust. 3
ustawy. Sprawy dotyczàce wystawiania ocen nie nale˝y bowiem uto˝samiaç z zasadami nauczania. Minister
Edukacji Narodowej wskaza∏, ˝e „zasadom nauczania” poÊwi´cony jest art. 12 ustawy o systemie oÊwiaty. Na-
tomiast kwestia wliczania oceny z religii do Êredniej ocen uregulowana jest w rozporzàdzeniu w sprawie oce-
niania, wydanego na podstawie upowa˝nienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty.

3. Prokurator Generalny, zajmujàc stanowisko w piÊmie z 12 marca 2008 r., stwierdzi∏, ˝e zaskar˝one roz-
porzàdzenie jest zgodne z art. 25 ust. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz z art. 20 ust. 3 ustawy o gwaran-
cjach, a tak˝e nie jest niezgodne z art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 2, art. 10
ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy o gwarancjach.

W aspekcie zarzucanej niezgodnoÊci rozporzàdzenia zmieniajàcego z art. 25 ust. 2 Konstytucji, Prokurator
Generalny wskaza∏, ˝e zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporzàdzenia, jego celem by∏o „nadanie Êredniej
ocen charakteru noÊnika informacji o ca∏okszta∏cie pracy i post´pach ucznia, motywowanie ucznia do dodat-
kowego wysi∏ku, docenienie pracy wynikajàcej z uczestniczenia w innych ni˝ obowiàzkowe zaj´ciach eduka-
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cyjnych”, nie zaÊ promowanie któregokolwiek z przedmiotów fakultatywnych. W ocenie Prokuratora General-
nego, rozporzàdzenie nie zmierza równie˝ do nadania religii, jako przedmiotowi fakultatywnemu, cechy przed-
miotów obligatoryjnych. Przepis nakazuje bowiem uwzgl´dniaç w klasyfikacji rocznej oceny z wszystkich
przedmiotów fakultatywnych. Wàtpliwe jest zatem, aby w∏àczenie oceny z religii do Êredniej ocen wp∏ywa∏o na
zmian´ charakteru tego przedmiotu – stwierdzi∏ Prokurator Generalny.

Prokurator Generalny nie zgodzi∏ si´ tak˝e z argumentem wnioskodawcy, ˝e sposób oceniania uczniów z reli-
gii mobilizuje ich do aktywnoÊci religijnej poza szko∏à. Zwróci∏ uwag´, ˝e „w uchwalonym w dniu 20 czerwca 2001 r.
przez Konferencj´ Episkopatu Polski »Dyrektorium katechetycznym KoÊcio∏a katolickiego w Polsce« stwierdzono,
˝e »podstawà wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiej´tnoÊci, a tak˝e aktyw-
noÊç, pilnoÊç i sumiennoÊç. Nie powinno si´ natomiast oceniaç za udzia∏ w praktykach religijnych. Nale˝y bowiem
przyjàç zasad´, (...) ˝e ˝ycie religijne jest przedmiotem osàdu sumienia dokonywanego wobec Boga«”.

Prokurator Generalny nie dopatrzy∏ si´ zasadnoÊci argumentów wnioskodawcy odnoÊnie do niezgodnoÊci
zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. Rozporzàdzenie dotyczy bowiem wszystkich ocen
z zaj´ç dodatkowych, na które ucz´szcza uczeƒ. Je˝eli zaÊ nie ucz´szcza on na ˝adne zaj´cia fakultatywne,
jego Êrednià oblicza si´ na podstawie mniejszej liczby ocen. Prokurator Generalny wskaza∏ równie˝, ˝e zró˝-
nicowanie takie, je˝eli chodzi o zestaw zaj´ç, z których oceny uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu Êredniej, istnieje
„np. pomi´dzy uczniami klas o ró˝nych profilach edukacyjnych (por. rozporzàdzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej ustalajàce ró˝ne podstawy programowe kszta∏cenia ogólnego albo ogólnozawodowego)”. Wobec po-
wy˝szego nie mo˝na uznaç, ˝e religia korzysta w tym wzgl´dzie z uprzywilejowania, prowadzàc jednoczeÊnie
do dyskryminacji uczniów, którzy nie ucz´szczajà na katechez´.

Zajmujàc stanowisko w zakresie niezgodnoÊci rozporzàdzenia z art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Kon-
stytucji, Prokurator Generalny zauwa˝y∏, ˝e zasady prowadzenia nauki religii w szko∏ach publicznych reguluje
ustawa o systemie oÊwiaty oraz rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko∏ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155,
ze zm.), nie zaÊ zaskar˝one rozporzàdzenie. To powo∏ane wy˝ej akty normatywne regulujà kwestie podejmo-
wania decyzji o nauce religii. Prokurator Generalny uzna∏ zatem, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie nie pozostaje
w adekwatnym zwiàzku z powo∏anym wzorcem kontroli.

Takie samo stanowisko Prokurator Generalny zajà∏ wobec zarzutu niezgodnoÊci rozporzàdzenia z art. 6 ust. 2
ustawy o gwarancjach. Nie zmienia ono bowiem „zasad organizowania nauki religii, ani te˝ warunków uczestni-
czenia w niej; w szczególnoÊci nie wprowadza obowiàzku uczestniczenia w tych zaj´ciach”. Analizujàc s∏owniko-
we znaczenie poj´cia „lekcja religii”, nie zgodzi∏ si´ równie˝ z twierdzeniem wnioskodawcy, ˝e nauka religii jest
czynnoÊcià religijnà, zaÊ modlitwa na poczàtku i na koƒcu lekcji nie ma charakteru obowiàzkowego.

Z tych samych powodów Prokurator Generalny stwierdzi∏, ˝e brak jest adekwatnego zwiàzku mi´dzy roz-
porzàdzeniem zmieniajàcym a art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach.

Prokurator Generalny uzna∏ za nietrafny zarzut niezgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 20 ust. 2
ustawy o gwarancjach. PodkreÊli∏, ˝e „z systematyki ustawy o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania wy-
nika, ˝e art. 20 ust. 2 dotyczy nauczania religii przez zwiàzki wyznaniowe w punktach katechetycznych znaj-
dujàcych si´ w koÊcio∏ach, domach modlitw itp. (patrz zdanie drugie tego przepisu). Nie dotyczy on naucza-
nia religii w szko∏ach”. Dlatego te˝, tak˝e i w tym wypadku, art. 20 ust. 2 ustawy o gwarancjach nie jest
adekwatnym wzorcem kontroli. 

Z kolei, odnoszàc si´ do kwestii niezgodnoÊci z art. 20 ust. 3 ustawy o gwarancjach, Prokurator General-
ny wskaza∏, ˝e ustawà odr´bnà, w rozumieniu wskazanego wzorca, zawierajàcà zasady nauczania religii
w szko∏ach i przedszkolach publicznych, jest ustawa z 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty. Zauwa˝y∏ nad-
to, i˝ „wobec uznania przez Trybuna∏ Konstytucyjny, ˝e kwestia wystawiania ocen z religii na Êwiadectwie szkol-
nym nie ma charakteru samoistnego i mieÊci si´ w ustawowym poj´ciu warunków realizacji przez szko∏y pu-
bliczne organizowania nauki religii, a przez to nie wymaga szczególnej regulacji na poziomie ustawowym (por.
[…] wyrok z dnia 5 maja 1998 r. sygn. akt K 35/97) – przyj´te rozwiàzanie nie powinno budziç wàtpliwoÊci na-
tury konstytucyjnej”. W zwiàzku z powy˝szym Prokurator Generalny uzna∏, ˝e rozporzàdzenie zmieniajàce jest
zgodne z art. 20 ust. 3 ustawy o gwarancjach.

4. Pismem z 3 marca 2009 r. Prezes Trybuna∏u Konstytucyjnego zwróci∏ si´ do Ministra Edukacji Narodo-
wej o udzielenie, w terminie 30 dni od daty dor´czenia tego pisma, odpowiedzi na nast´pujàce pytania:

Jak procentowo kszta∏tuje si´ struktura dokonywanego przez uczniów wyboru przedmiotów, w ramach za-
j´ç dodatkowych, w publicznych szko∏ach podstawowych, gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych, tj. ja-
ki procent uczniów wybiera religi´, jaki procent wybiera etyk´, a jaki procent uczniów w ogóle nie wybiera ˝ad-
nego dodatkowego przedmiotu?
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Jaki jest sposób liczenia Êredniej oceny w klasyfikacji rocznej uczniów, którzy nie wybrali ˝adnego przed-
miotu dodatkowego, tj. czy ocen´ Êrednià ucznia, który nie ucz´szcza∏ na zaj´cia dodatkowe (religia, etyka),
stanowi suma uzyskanych przez ucznia ocen podzielona przez liczb´ przedmiotów obowiàzkowych, na które
uczeƒ ucz´szcza∏, czy te˝ ocen´ Êrednià takiego ucznia stanowi suma uzyskanych przez niego ocen podzie-
lona przez liczb´ przedmiotów obowiàzkowych w∏àcznie z przedmiotami dodatkowymi?

Czy do Ministra Edukacji Narodowej nap∏ywajà skargi dotyczàce wliczania do Êredniej ocen w klasyfikacji
rocznej ocen z dodatkowych zaj´ç edukacyjnych lub religii albo etyki lub czy Minister Edukacji Narodowej po-
siada informacje o takich skargach, otrzymywanych przez inne instytucje?

5. W odpowiedzi na powy˝sze pytania Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, Minister Edukacji Narodowej
wystosowa∏ pismo z 3 czerwca 2009 r.

Udzielajàc odpowiedzi na pierwsze pytanie, Minister Edukacji Narodowej poinformowa∏, ˝e nie dysponuje
danymi ilustrujàcymi dokonywane przez uczniów wybory (religia, etyka lub ˝aden z tych przedmiotów). Nie
zbiera∏ ich równie˝ G∏ówny Urzàd Statystyczny, dane te nie sà te˝ uwzgl´dniane w systemie informacji oÊwia-
towej. Minister Edukacji Narodowej wskaza∏ natomiast liczb´ szkó∏, w których organizowane sà zaj´cia z ety-
ki. Wed∏ug stanu z 30 wrzeÊnia 2008 r. zaj´cia z etyki sà organizowane w 89 szko∏ach podstawowych, 137 gim-
nazjach, 33 zasadniczych szko∏ach zawodowych, 186 liceach ogólnokszta∏càcych, 23 liceach profilowanych
i 91 technikach.

Minister Edukacji Narodowej zwróci∏ uwag´, ˝e liczba uczniów ucz´szczajàcych na zaj´cia dodatkowe
zmienia si´ w ciàgu roku szkolnego. Uczniowie niezadowoleni z „zapowiadanej przez nauczyciela oceny z re-
ligii, (…) sk∏adajà oÊwiadczenie o rezygnacji z udzia∏u w zaj´ciach z religii przed terminem rocznej lub koƒco-
wej klasyfikacji, unikajàc w ten sposób wystawienia oceny z tego przedmiotu, a tym samym jej wp∏ywu na Êred-
nià ocen”.

W odpowiedzi na drugie pytanie Minister Edukacji Narodowej stwierdzi∏, ˝e „Êrednià ocen ucznia stanowi
suma uzyskanych przez niego ocen (z przedmiotów obowiàzkowych i dodatkowych zaj´ç edukacyjnych) po-
dzielona przez ∏àcznà liczb´ tych przedmiotów. Oznacza to, ˝e je˝eli uczeƒ ucz´szcza∏ np. na religi´ i drugi j´-
zyk obcy traktowany w szkole jako dodatkowe zaj´cia edukacyjne, jego Êrednià ocen b´dzie suma ocen
z przedmiotów obowiàzkowych, na które ucz´szcza∏, oraz religii i drugiego j´zyka obcego, podzielona przez
liczb´ przedmiotów obowiàzkowych ∏àcznie z religià i drugim j´zykiem obcym.

Uczeƒ, który nie wybra∏ przedmiotu dodatkowego (religii lub etyki) ani nie ucz´szcza∏ na zaj´cia z innych
dodatkowych zaj´ç edukacyjnych wliczanych do Êredniej ocen, otrzymuje Êrednià ocen uzyskanà w wyniku
podzielenia sumy ocen z przedmiotów obowiàzkowych, na które ucz´szcza∏, podzielonà przez ∏àcznà liczb´
tych przedmiotów”.

Minister Edukacji Narodowej wskaza∏ ponadto, ˝e w klasach IV-VI szko∏y podstawowej lub w klasach gim-
nazjum, poza drugim j´zykiem obcym, do Êredniej ocen zalicza si´ równie˝ oceny z dodatkowych zaj´ç edu-
kacyjnych, „dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz opracowany, zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami, program nauczania tego przedmiotu zosta∏ w∏àczony do szkolnego zestawu programów nauczania.
W przypadku uczniów uczàcych si´ j´zyka mniejszoÊci narodowej lub etnicznej lub j´zyka regionalnego (ka-
szubskiego) w ramach podtrzymywania ich to˝samoÊci narodowej, etnicznej lub j´zykowej, j´zyk ten jest rów-
nie˝ wliczany do Êredniej ocen ucznia wed∏ug przedstawionej wy˝ej zasady”.

Z kolei na pytanie trzecie Minister Edukacji Narodowej odpowiedzia∏, ˝e w latach 2007-2009 nie wp∏ywa∏y
do niego skargi dotyczàce wliczania ocen z religii do Êredniej ocen.

6. Pismem procesowym z 24 czerwca 2009 r. wnioskodawca wniós∏ o uzupe∏nienie swego wniosku z 9 li-
stopada 2007 r., wnioskujàc dodatkowo o zbadanie zgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 25 ust. 1
oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji, a tak˝e stwierdzenie niezgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.; dalej: ustawa o systemie oÊwiaty)
z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Wniós∏ równie˝ o odroczenie, w razie wyroku stwierdzajàcego niezgodnoÊç z Kon-
stytucjà, utraty mocy obowiàzujàcej art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty o 12 miesi´cy.

Zdaniem wnioskodawcy, zaskar˝one rozporzàdzenie jest niezgodne z zasadà równouprawnienia koÊcio-
∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych, gwarantowanà w art. 25 ust. 1 Konstytucji, a ponadto zosta∏o wydane
na podstawie przepisów ustawy naruszajàcych wymogi przewidziane dla tzw. delegacji ustawowej, przez co
pozostaje w sprzecznoÊci z art. 92 ust. 1 Konstytucji. 

Uzasadniajàc naruszenie zasady równouprawnienia koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych poprzez
regulacj´ przewidujàcà wliczanie ocen z religii lub etyki do Êredniej ocen, wnioskodawca wskaza∏ na nast´pu-
jàce argumenty: „ – lekcje religii (…) to lekcje, za których zawartoÊç merytorycznà odpowiadajà poszczególne
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koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe, – lekcje religii katolickiej organizowane sà praktycznie we wszystkich szko∏ach
publicznych w Polsce, podczas gdy lekcje religii innych wyznaƒ tylko w nielicznych szko∏ach, – w sytuacji kie-
dy do danej szko∏y ucz´szczajà pojedynczy uczniowie, którzy chcieliby ucz´szczaç na lekcje religii innej ni˝
wyznania katolickiego, nie majà na to praktycznych szans, gdy˝ system nauczania religii skonstruowany jest
w sposób promujàcy religie »wi´kszoÊciowe«. W ten sposób uczniowie, którzy sà wyznania katolickiego po-
siadajà mo˝liwoÊç ucz´szczania na lekcje religii, podczas gdy w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków
uczniowie b´dàcy wyznawcami innych religii takiej mo˝liwoÊci nie posiadajà. [W konsekwencji wp∏ywa to na
ich oceny z religii oraz na ewentualne w∏àczenie tych ocen do Êredniej ocen]; – powy˝szy problem nie jest roz-
wiàzany (…) – poprzez mo˝liwoÊç ucz´szczania na lekcje etyki. Lekcje takie organizowane sà tylko w nielicz-
nych szko∏ach. Dlatego te˝ uczniowie, którzy nie chcà z ró˝nych wzgl´dów ucz´szczaç na lekcje religii (kato-
lickiej) – nie majà mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia, w swojej Êredniej ocen, oceny z etyki”.

Ponadto wnioskodawca wskaza∏ na istotne problemy dotyczàce organizacji w polskich szko∏ach lekcji ety-
ki i religii innych ni˝ religie katolickie. Przywo∏a∏ toczàce si´ przed Europejskim Trybuna∏em Praw Cz∏owieka
sprawy przeciwko Polsce dotyczàce braku realnych mo˝liwoÊci nauczania etyki w polskich szko∏ach oraz dys-
kryminacji ucznia ze wzgl´du na nieucz´szczanie na lekcje religii. Powo∏ujàc si´ na opini´ Helsiƒskiej Funda-
cji Praw Cz∏owieka, przedstawionà w sprawie dotyczàcej ograniczonych mo˝liwoÊci organizowania lekcji ety-
ki, podkreÊli∏, ˝e jedynie w ok. 1% polskich szkó∏ organizowane sà lekcje etyki.

W ocenie wnioskodawcy, przedstawione dane statystyczne powinny byç wzi´te pod uwag´ przez Trybuna∏
Konstytucyjny, przy rozpoznawaniu niniejszego wniosku, tak˝e w kontekÊcie równouprawnienia koÊcio∏ów
i zwiàzków religijnych (oraz wyznawców poszczególnych religii).

Wnioskodawca, zarzucajàc niezgodnoÊç rozporzàdzenia zmieniajàcego z art. 92 ust. 1 Konstytucji, wska-
za∏, ˝e zosta∏o ono wydane na podstawie delegacji ustawowej, którà sam Trybuna∏ Konstytucyjny uzna∏ za
sprzecznà z Konstytucjà. Podstawà wydania rozporzàdzenia by∏ bowiem art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie
oÊwiaty, którego zgodnoÊç z Konstytucjà Trybuna∏ Konstytucyjny poda∏ w wàtpliwoÊç w postanowieniu sygna-
lizacyjnym o sygn. akt S 1/07 – pisze w innym miejscu wnioskodawca. Mimo to w∏adze paƒstwowe zamiast
zmierzaç do przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucjà i znowelizowaç art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o syste-
mie oÊwiaty, wyda∏y kolejny akt wykonawczy, czyli zaskar˝one rozporzàdzenie – podkreÊla wnioskodawca.

II

Na rozprawie 1 lipca 2009 r. przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego poinformowa∏, ˝e 29 czerwca 2009 r. do
Trybuna∏u Konstytucyjnego wp∏yn´∏o pismo procesowe przedstawicieli grupy pos∏ów na Sejm, w którym wno-
szà o rozszerzenie zakresu wzorca konstytucyjnego, to jest o stwierdzenie niezgodnoÊci rozporzàdzenia zmie-
niajàcego z art. 25 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji, oraz o stwierdzenie niezgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4
ustawy o systemie oÊwiaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zwiàzku – jak to sformu∏owano we wniosku – z posta-
nowieniem sygnalizacyjnym, wydanym przez Trybuna∏ Konstytucyjny, z 31 stycznia 2007 r., sygn. akt S 1/07,
które nie zosta∏o do dnia dzisiejszego wykonane, i o okreÊlenie w orzeczeniu utraty mocy obowiàzujàcej przez
zaskar˝ony przepis ustawy po up∏ywie dwunastu miesi´cy od dnia og∏oszenia wyroku Trybuna∏u.

Przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciel Prokuratora Generalnego wnieÊli o odro-
czenie rozprawy z uwagi na to, ˝e kopie pisma procesowego, stanowiàcego rozszerzenie wniosku, zosta∏y do-
r´czone uczestnikom post´powania tu˝ przed rozprawà, i nie mieli oni czasu na ustosunkowanie si´ do sfor-
mu∏owanych w nim zarzutów.

Podczas rozprawy, odpowiadajàc na pytanie s´dziego sprawozdawcy, czy pismo procesowe rozszerzajà-
ce zakres wniosku mieÊci si´ w ramach to˝samoÊci wniosku z 9 listopada 2007 r. – przedstawiciel wniosko-
dawcy stwierdzi∏: „sformu∏owanie wystàpienia do Trybuna∏u Konstytucyjnego pod tytu∏em »Uzupe∏nienie wnio-
sku« wskazuje, ˝e jest to dodatkowa okolicznoÊç, która wczeÊniej nie by∏a tym wnioskiem obj´ta. Wskazanie
natomiast przepisu, który mia∏by byç badany przez Trybuna∏ Konstytucyjny, który do tej pory nie by∏ wykazy-
wany we wniosku pierwotnym wskazuje na to, ˝e nie mo˝na mówiç o to˝samoÊci ca∏kowitej tego wniosku uzu-
pe∏niajàcego z wnioskiem pierwotnym, bowiem zosta∏a zaskar˝ona zarówno materia, która mia∏a byç przed-
miotem badania przez Trybuna∏ Konstytucyjny, jak te˝ zosta∏ wskazany w odniesieniu do innego zagadnienia,
ale dodatkowy wzorzec konstytucyjny. Tak wi´c nie mo˝na mówiç o to˝samoÊci obu wystàpieƒ do Trybuna∏u
Konstytucyjnego”.

Przedstawiciel wnioskodawcy wyjaÊni∏ równie˝, ˝e z uwagi na brak takiej to˝samoÊci, rozwa˝ana by∏a kwe-
stia wystàpienia do Trybuna∏u Konstytucyjnego z nowym wnioskiem, obejmujàcym zarzuty przedstawione
w piÊmie rozszerzajàcym ten˝e wniosek. Jednak˝e, ze wzgl´du na przewidywane przez przedstawiciela wnio-
skodawcy rozbie˝ne kierunki ewentualnych rozstrzygni´ç Trybuna∏u Konstytucyjnego, w razie odr´bnego roz-
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strzygania wniosku z 9 listopada 2007 r. i wniosku opartego na zarzutach zawartych w piÊmie rozszerzajàcym
wniosek, wnioskodawca zdecydowa∏ si´ na rozszerzenie pierwotnego wniosku. Uzna∏ bowiem, ˝e zakwestio-
nowanie formalnej podstawy wydania rozporzàdzenia spowoduje brak koniecznoÊci rozpatrywania kwestii ma-
terialnych przez Trybuna∏.

W postanowieniu, wydanym na rozprawie, Trybuna∏ Konstytucyjny odroczy∏ rozpraw´ bez terminu oraz za-
kreÊli∏ uczestnikom post´powania trzydziestodniowy termin zaj´cia dodatkowego stanowiska odnoÊnie do
cz´Êci pisma procesowego wnioskodawcy, dotyczàcej uzupe∏nienia wniosku z 9 listopada 2007 r. o rozszerze-
nie wzorców kontroli konstytucyjnej, to jest o stwierdzenie niezgodnoÊci rozporzàdzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szko∏ach
publicznych – z art. 25 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto „Trybuna∏ postanowi∏ odmówiç nadania biegu wnioskowi zawartemu w piÊmie procesowym z dnia
24 czerwca 2009 r., które wp∏yn´∏o do Trybuna∏u Konstytucyjnego w dniu 25 czerwca 2009 r., w cz´Êci, w ja-
kiej poddaje on ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty co do zgod-
noÊci jego z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Wniosek ten nie spe∏nia bowiem kryteriów proceduralnych, wynikajàcych
z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji, gdy˝ nie zosta∏ poparty przez grup´ co najmniej 50 pos∏ów i po drugie, zo-
sta∏ podpisany przez osoby niemajàce upowa˝nienia udzielonego przez grup´ co najmniej 50 pos∏ów do jego
podpisania, czyli wymogu, który wynika z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”. Trybuna∏ wska-
za∏ dodatkowo, ˝e: „wniosek zawiera zarzuty oparte przede wszystkim na argumentacji zawartej we wczeÊniej-
szym, wydanym przez Trybuna∏ Konstytucyjny postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 31 stycznia 2007 r.,
S 1/07, nie zawiera natomiast dalszej argumentacji i innych dodatkowych dowodów na poparcie stawianych
zarzutów, co nie mieÊci si´ w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”.

III

1. Prokurator Generalny w piÊmie z 27 lipca 2009 r., ustosunkowujàc si´ do zarzutów przedstawionych
przez wnioskodawc´ w piÊmie z 24 czerwca 2009 r. w sprawie uzupe∏nienia wniosku, stwierdzi∏, ˝e zaskar˝o-
ne rozporzàdzenie nie jest niezgodne z art. 25 ust. 1 Konstytucji i jest zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Ustosunkowujàc si´ do zarzutu niezgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 25 ust. 1 Konstytucji,
Prokurator Generalny zauwa˝y∏, ˝e argumenty podnoszone w tym zakresie przez wnioskodawc´ odnoszà si´
do stosowania prawa, które nie podlega badaniu w ramach kontroli konstytucyjnoÊci tego rozporzàdzenia.
Prokurator Generalny wskaza∏ ponadto, ˝e przepisy rozporzàdzenia nie zawierajà treÊci naruszajàcych rów-
nouprawnienie koÊcio∏ów lub zwiàzków wyznaniowych dzia∏ajàcych w Polsce. Nie mogà byç tym samym êró-
d∏em ewentualnych ró˝nic w ich sytuacji faktycznej. Przepisy rozporzàdzenia nie wy∏àczajà „mo˝liwoÊci wli-
czania do Êredniej ocen uzyskiwanych z religii innych, ni˝ religia rzymskokatolicka” – stwierdzi∏ Prokurator
Generalny.

Natomiast w odniesieniu do zarzutu niezgodnoÊci rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji Prokurator
Generalny podniós∏, ˝e „kontrola zgodnoÊci przepisów zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 Kon-
stytucji nie mo˝e polegaç na poÊrednim stwierdzeniu niekonstytucyjnoÊci upowa˝nienia zawartego w art. 22
ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty”. Prokurator Generalny stwierdzi∏, ˝e sam fakt wydania rozporzàdze-
nia na podstawie przepisu, którego zgodnoÊç z art. 92 ust. 1 Konstytucji mo˝e byç podawana w wàtpliwoÊç,
nie skutkuje stwierdzeniem niezgodnoÊci samego rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.
Dopóki zatem przepis stanowiàcy delegacj´ do wydania rozporzàdzenia nie zosta∏ derogowany z porzàdku
prawnego, akt wykonawczy powinien zostaç poddany badaniu z punktu widzenia zgodnoÊci z art. 92 ust. 1
zdanie pierwsze Konstytucji. W tym aspekcie natomiast nie mo˝na stwierdziç niezgodnoÊci rozporzàdzenia
zmieniajàcego ze wskazanym wzorcem kontroli. Prokurator Generalny podkreÊli∏, ˝e wnioskodawca nie
przedstawi∏ argumentów wskazujàcych na przekroczenie delegacji ustawowej do wydania aktu wykonaw-
czego. 

Analizujàc zakres upowa˝nienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, stanowiàcego,
˝e w drodze rozporzàdzenia majà zostaç uregulowane „warunki i sposób oceniania, kwalifikowania i promo-
wania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów”, Prokurator Generalny zauwa˝y∏, ˝e prze-
pis ten okreÊla przedmiot przekazany do uregulowania, w drodze rozporzàdzenia, w sposób niezwykle szero-
ki i niedostatecznie konkretny. Nie mo˝na jednak zarzuciç, aby zakres regulacji zaskar˝onego rozporzàdzenia
wykracza∏ poza materi´ przekazanà do uregulowania w przepisie upowa˝niajàcym. Dlatego te˝ rozporzàdze-
nie jest zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
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2. Minister Edukacji Narodowej w piÊmie z 14 sierpnia 2009 r. wniós∏ o uznanie, ˝e zaskar˝one rozporzà-
dzenie jest zgodne z art. 25 ust. 1 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Minister Edukacji Narodowej za nietrafne uzna∏ nowe zarzuty podniesione przez wnioskodawc´. „Okolicz-
noÊç, ˝e za kszta∏t merytoryczny lekcji religii odpowiadajà koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe, nie koliduje z art. 25
ust. 1 Konstytucji”. Rozporzàdzenie nie reguluje kwestii prawa kszta∏towania programu nauczania religii przez
koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe, dlatego te˝ nie mo˝na uznaç, ˝e wprowadza ono zró˝nicowanie w tym zakre-
sie, w zale˝noÊci od organizacji religijnej.

Zdaniem Ministra Edukacji Narodowej, to, ˝e lekcje religii organizowane sà praktycznie we wszystkich
szko∏ach publicznych, jest odzwierciedleniem struktury religijnoÊci spo∏eczeƒstwa polskiego, w którym prze-
wa˝ajà osoby wyznania rzymskokatolickiego, i nie ma nic wspólnego z nierównym traktowaniem organizacji
religijnych przez w∏adze publiczne. Minister Edukacji Narodowej zwróci∏ ponadto uwag´, ˝e „obowiàzki szkó∏
w zakresie nauczania religii reguluje szczegó∏owo rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko∏ach.
A zatem to przepisy tego ostatniego rozporzàdzenia powinny byç konfrontowane z art. 25 ust. 1”. Minister Edu-
kacji Narodowej nie zgodzi∏ si´ tak˝e z zarzutem, ˝e polski system oÊwiaty stawia w pozycji uprzywilejowanej
organizacje religijne o du˝ej liczbie wyznawców. Tytu∏em przyk∏adu wskaza∏, ˝e rozporzàdzenie z 14 kwietnia
1992 r. przewiduje, dla grupy uczniów mniejszej ni˝ 7 osób w klasie lub oddziale, lekcje religii w przedszkolu
lub szkole organizowane w grupie mi´dzyoddzia∏owej lub mi´dzyklasowej (§ 2 ust. 2). Natomiast jeÊli
„w przedszkolu lub szkole na nauk´ religii danego wyznania lub wyznaƒ wspólnie nauczajàcych zg∏osi si´
mniej ni˝ siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzàcy przedszkole lub szko∏´, w porozumieniu z w∏a-
Êciwym koÊcio∏em lub zwiàzkiem wyznaniowym, organizuje nauk´ religii w grupie mi´dzyszkolnej lub w po-
zaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym (§ 2 ust. 3)”. Minister Edukacji Narodowej podkre-
Êli∏, ˝e przytoczone przyk∏ady „nie wyczerpujà wszystkich przewidzianych w rozporzàdzeniu instytucji
nastawionych na udogodnienia w dost´pie do nauczania religii osobom reprezentujàcym mniej rozpowszech-
nione wyznania”.

Nie zgodzi∏ si´ równie˝ z zarzutem wnioskodawcy o ograniczonej mo˝liwoÊci ucz´szczania przez uczniów
na lekcje etyki, ze wzgl´du na to, ˝e organizowane sà one tylko w niewielu szko∏ach. Minister Edukacji Naro-
dowej wskaza∏, ˝e choç nie mo˝na wykluczyç trudnoÊci z zapewnieniem nauczania etyki, to majà one odosob-
niony charakter. W Êwietle przepisów prawa, szko∏a nie ma ˝adnych podstaw do odmowy zorganizowania lek-
cji etyki. Ewentualne zaistnienie takiej sytuacji zwiàzane jest ze sferà stosowania prawa i nie podlega kontroli
konstytucyjnej. PodkreÊli∏ jednak, ˝e przepisy zaskar˝onego rozporzàdzenia w ogóle nie odnoszà si´ do tej
kwestii.

W odniesieniu do zarzutu niezgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji, Minister
Edukacji Narodowej stwierdzi∏, ˝e wzorzec ten „mo˝e byç konfrontowany jedynie z przepisem zawierajàcym
upowa˝nienie do wydania rozporzàdzenia”. OkreÊla on bowiem wymogi formu∏owania upowa˝nieƒ ustawo-
wych. WadliwoÊç zaÊ art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, zawierajàcego takie upowa˝nienie, nie mo-
˝e byç przedmiotem kontroli w niniejszym post´powaniu.

IV

W dniu 2 grudnia 2009 r., podczas rozprawy, wznowionej po jej odroczeniu w dniu 1 lipca 2009 r. przewod-
niczàcy sk∏adu poinformowa∏, ˝e dnia poprzedniego, tj. 1 grudnia, oko∏o godziny 1500, wp∏ynà∏ do Trybuna∏u
Konstytucyjnego wniosek grupy pos∏ów na Sejm o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà art. 22 ust. 2 pkt 1
i 4 ustawy z 7 wrzeÊnia 1991 roku o systemie oÊwiaty. Wraz z wnioskiem zosta∏o z∏o˝one tak˝e pismo proce-
sowe przedstawicieli wnioskodawcy, zawierajàce wniosek o ∏àczne rozpoznanie niniejszej sprawy o sygnatu-
rze U 10/07, ze sprawà obj´tà nowym wnioskiem grupy pos∏ów. Pismo o ∏àczne rozpoznanie sprawy zosta∏o,
z oczywistych powodów, przekazane pozosta∏ym uczestnikom post´powania dopiero w dniu dzisiejszym, tu˝
przed rozprawà – stwierdzi∏ przewodniczàcy sk∏adu.

Przypomnia∏ te˝, ˝e rozprawa wyznaczona na dzieƒ 1 lipca 2009 r. zosta∏a odroczona dlatego, ˝e przed-
stawiciele grupy pos∏ów na Sejm, pismem procesowym z 24 czerwca 2009 roku, wnieÊli o rozszerzenie zakre-
su wzorca konstytucyjnego, a mianowicie o stwierdzenie niezgodnoÊci, kwestionowanego we wniosku, rozpo-
rzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. z art. 25 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji; a tak˝e
o stwierdzenie niezgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 roku o systemie oÊwiaty, z art. 92
ust. 1 Konstytucji. Trybuna∏ postanowi∏ wówczas odroczyç rozpraw´ bez terminu, a jednoczeÊnie zakreÊli∏
uczestnikom post´powania trzydziestodniowy termin do zaj´cia dodatkowego stanowiska, w cz´Êci dotyczà-
cej rozszerzenia zakresu wzorca kontroli kwestionowanego rozporzàdzenia. W odniesieniu do ówczesnego
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wniosku, w zakresie stwierdzenia niezgodnoÊci z Konstytucjà art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 roku o systemie oÊwiaty, Trybuna∏ Konstytucyjny postanowi∏ wówczas, ˝e wniosek nie spe∏nia kryteriów
proceduralnych wynikajàcych, mi´dzy innymi, z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji. Nie zosta∏ bowiem poparty
przez grup´ co najmniej pi´çdziesi´ciu pos∏ów, podpisany zaÊ zosta∏ przez osoby niemajàce do tego upowa˝-
nienia. Trybuna∏ wyjaÊni∏ wówczas dodatkowo, ˝e postanowienie Trybuna∏u, dotyczàce wniosku o stwierdze-
nie niezgodnoÊci z Konstytucjà art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, które nie nada∏o biegu sprawie
kontroli konstytucyjnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4, z powodu niespe∏nienia wymagaƒ zwiàzanych z poparciem i od-
powiednimi podpisami grupy pos∏ów, nie zamyka drogi do ponownego z∏o˝enia w tej sprawie wniosku, w for-
mie wymaganej przepisami prawa.

Po wys∏uchaniu stanowisk Sejmu i Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku o zbadanie konstytucyjno-
Êci art. 22 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy oraz o rozpoznanie go ∏àcznie z rozpatrywanà sprawà o sygnaturze U 10/07,
Trybuna∏ uda∏ si´ na krótkà narad´. Po jej zakoƒczeniu przewodniczàcy sk∏adu og∏osi∏, ˝e Trybuna∏ postanowi∏
nie uwzgl´dniç wniosku. Przewodniczàcy sk∏adu wyjaÊni∏, ˝e na rozprawie, w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawie
U 10/07, wyznaczony zosta∏ dostatecznie d∏ugi termin do uzupe∏nienia wszystkich elementów zwiàzanych z roz-
szerzeniem zakresu wzorca konstytucyjnego. JednoczeÊnie wyjaÊniono wówczas, ˝e w zakresie zaskar˝enia
art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty nale˝y uzupe∏niç wszystkie zwiàzane z tym sprawy proceduralne,
które wtedy nie by∏y dope∏nione. Trybuna∏ odroczy∏ wówczas rozpraw´, dajàc wnioskodawcy mo˝liwoÊç uzu-
pe∏nienia braków zgodnie z wymaganiami procedury. Tymczasem wnioskodawca z∏o˝y∏ wniosek tu˝ przed roz-
prawà. Sprawa, dotyczàca zbadania konstytucyjnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, jest spra-
wà nowà w sensie materialnym i procesowym, musi otrzymaç nowy numer, musi przejÊç wst´pnà kontrol´,
tak˝e odnoÊnie do wymogów proceduralnych i, je˝eli wst´pna kontrola przebiegnie pomyÊlnie dla wniosku,
wówczas uczestnicy post´powania muszà ustosunkowaç si´ do nowego wniosku – wyjaÊni∏ przewodniczàcy.
Jest wi´c to nowa sprawa, chocia˝ zwiàzana merytorycznie z rozpatrywanà obecnie sprawà, ale z oczywistych
wzgl´dów procesowych nie mo˝na jej w tej chwili rozpoznaç – stwierdzi∏ przewodniczàcy sk∏adu.

V

Trybuna∏ Konstytucyjny zwa˝y∏, co nast´puje:

1. Przedmiot zaskar˝enia.
Grupa pos∏ów (dalej: wnioskodawca) pismem z 9 listopada 2007 r. wnios∏a o stwierdzenie niezgodnoÊci

rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 906; dalej: rozporzàdzenie zmienia-
jàce lub zaskar˝one rozporzàdzenie). Zaskar˝one rozporzàdzenie wprowadza, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.; dalej: ustawa
o systemie oÊwiaty), zmiany w § 20 i § 22 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.; dalej: rozporzà-
dzenie zmienione).

Paragraf 1 zaskar˝onego rozporzàdzenia wprowadza nast´pujàce zmiany w rozporzàdzeniu zmienionym:
„1) w § 20 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
»4a. Uczniowi, który ucz´szcza∏ na dodatkowe zaj´cia edukacyjne lub religi´ albo etyk´, do Êredniej ocen,

o której mowa w ust. 4, wlicza si´ tak˝e roczne oceny uzyskane z tych zaj´ç«;
2) w § 22 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
»2a. Uczniowi, który ucz´szcza∏ na dodatkowe zaj´cia edukacyjne lub religi´ albo etyk´, do Êredniej ocen,

o której mowa w ust. 2, wlicza si´ tak˝e roczne oceny uzyskane z tych zaj´ç«.
Paragraf 2 rozporzàdzenia zmieniajàcego (przepis koƒcowy) okreÊla, ˝e rozporzàdzenie to wchodzi w ˝y-

cie z dniem 1 wrzeÊnia 2007 r.
Wnioskodawca wskaza∏ jako wzorce „kontroli pionowej” zaskar˝onych przepisów rozporzàdzenia zmieniajà-

cego przepisy Konstytucji: art. 25 ust. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1, a tak˝e na-
st´pujàce przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r.
Nr 231, poz. 1965, ze zm.; dalej: ustawa o gwarancjach): art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 20 ust. 2 i 3.

Zakres zaskar˝enia, wynikajàcy z materii rozporzàdzenia zmieniajàcego, jest bardzo wàski i dotyczy: wli-
czania ocen z religii do Êredniej ocen z obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych, w klasyfikacji rocznej, uprawnia-
jàcej do otrzymania promocji z wyró˝nieniem, zgodnie z § 20 ust. 4a rozporzàdzenia zmienionego, zaskar˝o-
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nym jako § 1 pkt 1 zaskar˝onego rozporzàdzenia, w zwiàzku z § 20 ust. 4 rozporzàdzenia zmienionego; wli-
czania ocen z religii do Êredniej ocen w klasyfikacji koƒcowej z obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych, upraw-
niajàcej do ukoƒczenia z wyró˝nieniem szko∏y podstawowej, gimnazjum, szko∏y ponadgimnazjalnej lub do-
tychczasowej szko∏y ponadpodstawowej, zgodnie z § 22 ust. 2a rozporzàdzenia zmienionego, zaskar˝onym
jako § 1 pkt 2 zaskar˝onego rozporzàdzenia, w zwiàzku z § 22 ust. 2 rozporzàdzenia zmienionego. Zaskar˝e-
nie dotyczy wi´c szczegó∏owej kwestii, mieszczàcej si´ w sferze nauczania religii. Nie jest jednak mo˝liwa oce-
na konstytucyjna zaskar˝onego rozporzàdzenia bez pokazania zakresu zaskar˝enia w szerszym kontekÊcie.

Jak wspomniano, w piÊmie procesowym w sprawie uzupe∏nienia wniosku z 24 czerwca 2009 r., wniosko-
dawca wniós∏ o rozszerzenie wzorców kontroli konstytucyjnej zaskar˝onego rozporzàdzenia o wzorce wynika-
jàce z art. 25 ust. 1 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Ponadto wnioskodawca wniós∏ o stwierdzenie niezgodno-
Êci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybuna∏ odmówi∏ nadania biegu
kontroli konstytucyjnej w zakresie badania zgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty z art. 92
ust. 1 Konstytucji, poniewa˝ ten zakres kontroli nie mieÊci si´ w to˝samoÊci proceduralnej oraz to˝samoÊci ma-
terialnej wniosku z 9 listopada 2007 r. W konsekwencji kontrola konstytucyjna art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o sys-
temie oÊwiaty wymaga∏aby, w warunkach procesowych ustalonych na rozprawie w 1 lipca 2009 r., z∏o˝enia od-
r´bnego wniosku.

Uznawszy dopuszczalnoÊç poszerzenia wniosku z 9 listopada 2007 r. o kontrol´ zaskar˝onego rozporzà-
dzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji, Trybuna∏, w pierwszej kolejnoÊci, przystàpi∏ do kontroli konstytucyjnej w tym
w∏aÊnie zakresie, rozpoczynajàc od argumentów wnioskodawcy zawartych w piÊmie z 24 czerwca 2009 r., roz-
poczynajàc od kontroli wymogów formalnych, wynikajàcych z ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym).

2. Umorzenie post´powania w zakresie kontroli zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Art. 92 ust. 1 Konstytucji, wskazany przez wnioskodawc´ jako wzorzec kontroli konstytucyjnej zaskar˝one-

go rozporzàdzenia, stanowi, ˝e: „Rozporzàdzenia sà wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na pod-
stawie szczegó∏owego upowa˝nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upowa˝nienie powinno
okreÊlaç organ w∏aÊciwy do wydania rozporzàdzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wy-
tyczne dotyczàce treÊci aktu”. Trybuna∏ Konstytucyjny pragnie zwróciç uwag´, ˝e powy˝szy przepis konstytu-
cyjny okreÊla wymogi konstytucyjne w odniesieniu do przepisów upowa˝niajàcych do wydania rozporzàdze-
nia, a mianowicie, ˝e przepisy te winny wskazywaç jednoznacznie organy upowa˝nione do wydania
rozporzàdzenia, okreÊlaç zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczàce treÊci aktu
wydawanego na podstawie upowa˝nienia. Upowa˝nienie, zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji, powinno byç
„szczegó∏owe”, a wydana na jego podstawie regulacja prawna winna realizowaç cel wynikajàcy z przepisów
upowa˝niajàcych.

Ustalajàc treÊci normatywne art. 92 ust. 1 Konstytucji, Trybuna∏ Konstytucyjny wskazywa∏ wielokrotnie, ˝e
ustawodawca, upowa˝niajàc do wydania rozporzàdzenia, winien tak „budowaç ustawowe upowa˝nienie, by
na jego podstawie mo˝liwa by∏a odpowiedê na trzy pytania: »kto?« (ma prawo wydania aktu), »co?« (w tym ak-
cie ma zostaç uregulowane) i »jak?« (majà byç uregulowane dane kwestie). Zagadnienie budowy ustawowe-
go upowa˝nienia by∏o wielokrotnie przedmiotem zainteresowania Trybuna∏u Konstytucyjnego (zob. np. wyrok
TK z: 12 marca 2002 r., sygn. P 9/01, OTK ZU nr 2/A/2002, poz. 14; 10 lipca 2000 r., sygn. K 12/99, OTK ZU 
nr 5/A/2000, poz. 143; 9 listopada 1999 r., sygn. K 28/98, OTK ZU nr 7/1999, poz. 156), dlatego te˝ zb´dne jest
szczegó∏owe omawianie go po raz kolejny. Art. 92 ust. 1 Konstytucji dopuszcza (…) stanowienie rozporzàdzeƒ
tylko na podstawie szczegó∏owego upowa˝nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upowa˝nienie
musi mieç charakter szczegó∏owy pod wzgl´dem podmiotowym (musi okreÊlaç organ w∏aÊciwy do wydania
rozporzàdzenia), przedmiotowym (musi okreÊlaç zakres spraw przekazanych do uregulowania) oraz treÊcio-
wym (musi okreÊlaç wytyczne dotyczàce treÊci aktu)” (wyrok z 12 wrzeÊnia 2006 r., sygn. K 55/05, OTK ZU
nr 8/A/2006, poz. 104).

Trybuna∏ wyjaÊnia∏ te˝ wielokrotnie, ˝e wytyczne, o których mowa w art. 92 ust. 1 Konstytucji, muszà
„wprawdzie zawsze zostaç sformu∏owane ustawowo, ale nie muszà byç one zawierane w przepisie upowa˝-
niajàcym. »Zasada jednolitoÊci ustawy jako aktu normatywnego pozwala te˝ na tolerowanie sytuacji, w której
wytyczne zawarte sà w innych postanowieniach ustawy ni˝ przepis formu∏ujàcy upowa˝nienie« (K 10/99, jw.,
s. 861). Jest to dopuszczalne pod warunkiem, ˝e »pozwala to na precyzyjne zrekonstruowanie treÊci tych wy-
tycznych« (K 12/99, jw., s. 684)” (wyrok z 13 marca 2001 r., sygn. K 21/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 49). Trybu-
na∏ podkreÊla∏ równie˝, ˝e z art. 92 ust. 1 Konstytucji wynika, ˝e nie jest dopuszczalne upowa˝nienie blankie-
towe, nieokreÊlajàce precyzyjnie wytycznych. Rozporzàdzenie nie mo˝e regulowaç samodzielnie materii bez
upowa˝nienia ustawowego, bez precyzyjnych wytycznych, adekwatnych do charakteru materii regulowanej,

– 1764 –

poz. 163 U 10/07 OTK ZU nr 11/A/2009



nie mo˝e te˝ regulowaç materii zastrze˝onej dla ustaw, bo dotyczàcych praw i wolnoÊci jednostki (por. np. wy-
roki z: 13 listopada 2001 r., sygn. K 16/01, OTK ZU nr 8/2001, poz. 250; 6 listopada 2007 r., sygn. U 8/05, OTK
ZU nr 10/A/2007, poz. 121; 26 kwietnia 2004 r., sygn. K 50/02, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 32).

Analiza treÊci normatywnych art. 92 ust. 1 Konstytucji ujawnia, ˝e choç przepis ten okreÊla wymogi konsty-
tucyjne odnoszàce si´ do ustawowego upowa˝nienia do wydawania rozporzàdzenia, to jednak odnosi si´ nie
tylko do ustawowych przepisów upowa˝niajàcych, ale równie˝ do wydawanych na podstawie ustaw rozporzà-
dzeƒ. W istocie rzeczy art. 92 ust. 1 Konstytucji dotyczy bowiem nie tylko upowa˝niajàcych przepisów ustawy,
ale tak˝e relacji mi´dzy przepisami upowa˝niajàcej ustawy i przepisami „upowa˝nionego” rozporzàdzenia.
W przypadku kontroli konstytucyjnej zaskar˝onego rozporzàdzenia konieczna jest równie˝, tak˝e przy braku
zaskar˝enia ustawowych przepisów upowa˝niajàcych do wydania tego rozporzàdzenia, analiza przepisów
ustawowych. Ocena konstytucyjna przepisów ustawowych, skoro nie zosta∏y one zaskar˝one, nie jest jednak
mo˝liwa.

Trybuna∏ zaznacza, ˝e mo˝liwa jest kontrola konstytucyjna zaskar˝onego rozporzàdzenia, z punktu widze-
nia jego zgodnoÊci z art. 92 ust. 1 Konstytucji, tak˝e wówczas, gdy przepisy ustawowe, upowa˝niajàce do wy-
dania rozporzàdzenia, nie zosta∏y zaskar˝one, celem zbadania ich zgodnoÊci z wymogami wynikajàcymi z art. 92
ust. 1 Konstytucji. Trybuna∏ przypomina w tym kontekÊcie wyrok z 16 stycznia 2007 r., sygn. U 5/06 (OTK ZU
nr 1/A/2007, poz. 3), którego sentencja zosta∏a og∏oszona 22 stycznia 2007 r. W wyroku tym Trybuna∏ uzna∏ za
ca∏kowicie bezzasadny podnoszony przez Prokuratora Generalnego argument, „i˝ brak zaskar˝enia samego
upowa˝nienia we wniosku o dokonanie kontroli konstytucyjnoÊci aktu wydanego na podstawie takiego nieza-
skar˝onego upowa˝nienia zmusza do uznania konstytucyjnoÊci aktu wydanego na podstawie upowa˝nienia,
w post´powaniu kontrolnym dotyczàcym konstytucyjnoÊci tego aktu wykonawczego. W obu wypadkach bo-
wiem co innego jest przedmiotem oceny i orzeczenia Trybuna∏u. Trybuna∏ nie mo˝e orzekaç o niekonstytucyj-
noÊci aktu niezaskar˝onego, co jednak nie przeszkadza przeprowadzeniu oceny aktu zaskar˝onego z wyko-
rzystaniem argumentów p∏ynàcych z treÊci niezaskar˝onego upowa˝nienia ustawowego”. Trybuna∏
podtrzymuje w zwiàzku z niniejszà sprawà przytoczone wy˝ej swe ustalenia. W niniejszej sprawie mo˝liwa jest
kontrola zaskar˝onego rozporzàdzenia pod kàtem jego zgodnoÊci z art. 92 ust. 1 Konstytucji, mimo ˝e nie zo-
staje poddany takiej kontroli przepis art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, stanowiàcy formalnà pod-
staw´ do wydania zaskar˝onego rozporzàdzenia. Dlatego Trybuna∏ podda∏ analizie pismo procesowe wnio-
skodawcy z 24 czerwca 2009 r. wnoszàce, mi´dzy innymi, o stwierdzenie niezgodnoÊci zaskar˝onego
rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Jak wspomniano, w takim zakresie, dotyczàcym wzorców kontroli
wynikajàcych z art. 92 ust. 1 Konstytucji, Trybuna∏ dopuÊci∏ pismo z 24 czerwca 2009 r. o uzupe∏nienie wnio-
sku, do rozpoznania merytorycznego, odmawiajàc zarazem nadania biegu, w niniejszej prawie, wnioskowi
o zbadanie zgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Analizujàc pismo wnioskodawcy z 24 czerwca 2009 r., Trybuna∏ ustali∏ jednak, ˝e ˝aden z przytoczonych
w tym piÊmie argumentów nie odnosi si´ do wniosku o zbadanie zgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia
z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Dla uzasadnienia swego wniosku w powy˝szym zakresie wnioskodawca przywo∏u-
je jedynie wspomniany wy˝ej wyrok Trybuna∏u w sprawie o sygn. U 5/06, z którego, zdaniem wnioskodawcy,
wynika, ˝e zaskar˝one w niniejszej sprawie rozporzàdzenie jest niezgodne z Konstytucjà, gdy˝ sam Trybuna∏
Konstytucyjny uzna∏ delegacj´ ustawowà zawartà w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty za „sprzecz-
nà z Konstytucjà”. Wnioskodawca przywo∏uje równie˝ wydane przez Trybuna∏, w zwiàzku ze sprawà o sygn.
U 5/06, postanowienie sygnalizacyjne o sygn. S 1/07 z 31 stycznia 2007 r. (OTK ZU nr 1/A/2007, poz. 8), w któ-
rym, zdaniem wnioskodawcy, Trybuna∏ jasno i wyraênie poda∏ w wàtpliwoÊç zgodnoÊç z Konstytucjà przepi-
sów stanowiàcych delegacj´ ustawowà do wydania powy˝szych rozporzàdzeƒ. Na tej podstawie, bez przyto-
czenia innych argumentów, wnioskodawca uwa˝a, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie jest niezgodne
z Konstytucjà. Wnioskodawca przytacza te˝ fragment postanowienia sygnalizacyjnego z 31 stycznia 2007 r.
odnoszàcego si´ do uchybieƒ legislacyjnych dotyczàcych art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, w któ-
rym Trybuna∏ stwierdzi∏: „WadliwoÊç normy upowa˝niajàcej, jako podstawy legitymizujàcej wydanie aktu wy-
konawczego, nieuchronnie bowiem wià˝e si´ z tym, ˝e wszelkie wypadki jej wykorzystania b´dà musia∏y byç
zakwalifikowane jako nieodpowiadajàce standardom konstytucyjnym”.

Trybuna∏ przypomina, ˝e w wyroku w sprawie o sygn. U 5/06 nie orzeka∏ o zgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4
ustawy o systemie oÊwiaty z Konstytucjà. W wyroku tym Trybuna∏ orzek∏, mi´dzy innymi, ˝e „§ 2 rozporzàdze-
nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1154) i za∏àcznik do tego rozporzàdzenia sà niezgod-
ne z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (…) oraz z art. 92 ust. 1 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Trybuna∏ przypomina jednak, ˝e w zwiàzku z wyrokiem z 16 stycznia 2007 r. (sygn. U 5/06) zasygnalizowa∏
Sejmowi RP, w postanowieniu z 31 stycznia 2007 r. (sygn. S 1/07), potrzeb´ podj´cia inicjatywy ustawodaw-
czej w przedmiocie zmiany art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, w sposób zgodny z konstytucyjny-
mi wymaganiami dotyczàcymi upowa˝nienia ustawowego oraz zasadà wy∏àcznoÊci regulacji ustawowej w sfe-
rze praw i wolnoÊci.

W przywo∏anym wy˝ej postanowieniu Trybuna∏ stwierdzi∏ mi´dzy innymi:
„W Êwietle opisanych za∏o˝eƒ art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-

nych w art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trudno uznaç, ˝e wymienione w art. 22 ust. 2 pkt 4 lit. a-g wskazówki majà
charakter wytycznych. Sà one uj´te jako sformu∏owanie pewnych zasad, które powinny byç respektowane,
niezale˝nie od konkretnej regulacji rozporzàdzenia, a ju˝ na pewno nie dookreÊlajà w ˝aden sposób poj´cia
»warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania«”.

Trybuna∏ zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty scedowa∏ funkcje pra-
wodawcze na organ w∏adzy wykonawczej, w wyniku czego przepisy rozporzàdzenia sta∏y si´ samoistnym êró-
d∏em prawa w sferze dotyczàcej konstytucyjnego prawa podmiotowego, prawa do nauki. Trybuna∏ stwierdzi∏
mi´dzy innymi: „Analizowana sytuacja dotyczy zasady wy∏àcznoÊci regulacji ustawowej w sferze praw i wolno-
Êci. W porzàdku prawnym proklamujàcym zasad´ podzia∏u w∏adz, opartym na prymacie ustawy jako podsta-
wowego êród∏a prawa wewn´trznego, parlament nie mo˝e w dowolnym zakresie »cedowaç« funkcji prawo-
dawczych na organy w∏adzy wykonawczej. Zasadnicza regulacja pewnej kwestii nie mo˝e byç domenà
przepisów wykonawczych, wydawanych przez organy nienale˝àce do w∏adzy ustawodawczej. Nie jest bowiem
dopuszczalne, aby prawodawczym decyzjom organu w∏adzy wykonawczej pozostawiç kszta∏towanie zasadni-
czych elementów regulacji prawnej. Tak jest natomiast w∏aÊnie w wypadku art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o syste-
mie oÊwiaty. Tak˝e art. 31 ust. 3 Konstytucji wymaga regulacji ustawowej w tych wszystkich unormowaniach,
które dotyczà ograniczeƒ konstytucyjnych praw i wolnoÊci jednostki. W takim wypadku zakres materii pozo-
stawianych do unormowania w rozporzàdzeniu musi byç w´˝szy ni˝ zakres materii ogólnie dozwolony na tle
art. 92 ust. 1 Konstytucji. Artyku∏ 31 ust. 3 Konstytucji silniej bowiem akcentuje koniecznoÊç szerszego unor-
mowania rangi ustawowej i zaw´˝a pole regulacyjne pozostajàce dla rozporzàdzenia.

Artyku∏ 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty dotyczy realizacji konstytucyjnego prawa do nauki (art. 70
ust. 1 Konstytucji), b´dàcego prawem podmiotowym. Jest to wi´c kwestia, której dotyczà wczeÊniej wskaza-
ne ograniczenia sposobu formu∏owania upowa˝nienia do wydawania wykonawczych aktów normatywnych.

Analiza treÊci ustawy o systemie oÊwiaty, rozporzàdzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania oraz roz-
porzàdzenia zmieniajàcego – w szczególnoÊci przepisów poddanych kontroli w sprawie o sygn. U 5/06 – wska-
zuje wyraênie, ˝e w tym wypadku akt wykonawczy sta∏ si´ podstawowym êród∏em prawa w dziedzinie egzami-
nu maturalnego, nabierajàc charakteru samoistnego. Sytuacja ta, prowadzàca do niepo˝àdanego rozchwiania
relacji ustawa – akt wykonawczy i dlatego konstytucyjnie niedopuszczalna, ma swe êród∏o w nieprawid∏owo le-
gislacyjnie sformu∏owanym upowa˝nieniu zawartym w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty”.

Trybuna∏ Konstytucyjny podtrzymuje, w zwiàzku z wyrokiem w niniejszej sprawie, powy˝sze ustalenia. Try-
buna∏ podkreÊla, ˝e analiza niniejszej sprawy potwierdza potrzeb´ niezw∏ocznej inicjatywy ustawodawczej
w przedmiocie zmiany art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, w sposób zgodny z wymogami konsty-
tucyjnymi.

Przytoczone przez wnioskodawc´ postanowienie sygnalizacyjne o sygn. S 1/07 oraz ustalenia, jakich do-
kona∏ Trybuna∏ Konstytucyjny w wyroku w sprawie o sygn. U 5/07, nie upowa˝niajà jednak do twierdzenia, ˝e
Trybuna∏ orzek∏ o niezgodnoÊci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, stanowiàcego formalnà podsta-
w´ do wydania zaskar˝onego rozporzàdzenia. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, mimo sygnaliza-
cji Trybuna∏u zawartej w postanowieniu o sygn. S 1/07, pozostaje nadal elementem obowiàzujàcego porzàd-
ku prawnego.

Jak wspomniano, dopuszczalna jest, w Êwietle treÊci normatywnych art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz orzecz-
nictwa Trybuna∏u, kontrola rozporzàdzenia z wymogami kontroli konstytucyjnej, wynikajàcymi z art. 92 ust. 1
Konstytucji, mimo braku formalnego wniosku o kontrol´ przepisu ustawowego, upowa˝niajàcego do wydania
tego rozporzàdzenia. Kontrola taka jest wi´c, pod warunkiem spe∏nienia wymogów konstytucyjnych i ustawo-
wych, dopuszczalna w niniejszej sprawie, w której badaniu zgodnoÊci z art. 92 ust. 1 Konstytucji podlega za-
skar˝one rozporzàdzenie, mimo ˝e nie podlega jej, z przyczyn wspomnianych wczeÊniej, przepis art. 22 ust. 2
pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, stanowiàcy podstaw´ do wydania rozporzàdzenia. Jest jednak rzeczà oczy-
wistà, ˝e wniosek dotyczàcy badania zgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji mu-
si spe∏niaç ustawowe formalne wymogi, wynikajàce z art. 32 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Trybuna∏ zwraca uwag´, ˝e wnioskodawca wniós∏ o zbadanie zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1
Konstytucji, jednak˝e nie spe∏ni∏ formalnego wymogu wynikajàcego z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o Trybunale
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Konstytucyjnym. Nie uzasadni∏ bowiem przedstawionego zarzutu, z powo∏aniem odpowiednich dowodów. Nie
mo˝na uznaç, ˝e jest takim uzasadnieniem ocena dotyczàca art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, wy-
nikajàca z wyroku w sprawie o sygn. U 5/07, a zw∏aszcza ze zwiàzanego z tà sprawà postanowienia sygnaliza-
cyjnego o sygn. S 1/07, skoro powy˝szy przepis ustawy nie by∏ przedmiotem kontroli w sprawie o sygn. U 5/07,
posiada nadal moc powszechnego obowiàzywania, jest elementem obowiàzujàcego porzàdku prawnego.

Trybuna∏ pragnie równie˝ podkreÊliç, ˝e nie mo˝e uznaç za uzasadnienie niezgodnoÊci zaskar˝onego roz-
porzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji argumentów, które wnioskodawca zawar∏ w pkt 7 wniosku z 9 listopa-
da 2007 r. Argumenty te, majàce s∏u˝yç wykazaniu niezgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia z art. 20 ust. 3
ustawy o gwarancjach, odnoszà si´ do „zasad nauczania religii” w szko∏ach, w tym tak˝e do „oceniania ucznia
z tytu∏u uczestnictwa w tego rodzaju zaj´ciach”. Zdaniem Trybuna∏u, tak sformu∏owane argumenty, b´dàce
przedmiotem szczegó∏owej analizy w dalszej cz´Êci uzasadnienia, odnoszà si´ do zasad nauczania, okreÊlo-
nych w szczególnoÊci przepisami rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko∏ach (Dz. U. Nr 36,
poz. 155, ze zm.; dalej: rozporzàdzenie z 14 kwietnia 1992 r.), a tak˝e do sposobu oceniania uczniów, regulo-
wanego przepisami rozporzàdzenia zmienionego z 30 kwietnia 2007 r.

Dlatego Trybuna∏ postanowi∏ umorzyç post´powanie w zakresie badania zgodnoÊci zaskar˝onego rozpo-
rzàdzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

3. Geneza i wspó∏czesna treÊç zasady wolnoÊci wyznania (wolnoÊç religii).

3.1. Nauczanie religii jest, w Êwietle standardów wspó∏czesnego paƒstwa demokratycznego, jednym z ele-
mentów wolnoÊci wyznania, okreÊlanej niekiedy jako wolnoÊç religii, stanowiàcej jeden z istotnych przejawów
idei wolnoÊci jednostki w spo∏eczeƒstwie demokratycznym, b´dàcej fundamentalnà zasadà spo∏eczeƒstwa
demokratycznego. Dlatego Trybuna∏ zanalizowa∏ najpierw genez´ i wspó∏czesnà treÊç normatywnà zasady
wolnoÊci wyznania (wolnoÊci religii) w spo∏eczeƒstwie demokratycznym, w szczególnoÊci w kontekÊcie sze-
rzej poj´tej zasady wolnoÊci jednostki, roli paƒstwa (w∏adzy publicznej) w zagwarantowaniu realizacji wolno-
Êci wyznania (wolnoÊci religii) oraz w kontekÊcie równouprawnienia ró˝nych religii. Jest to zagadnienie pod-
stawowe, gdy˝ mimo specyfiki regulacji prawnej powy˝szych idei, cechujàcej Konstytucj´, przejmuje ona
wspólnà dla dojrza∏ej demokracji europejskiej doktrynalnà istot´ wolnoÊci jednostki, tak˝e w sferze wolnoÊci
wyznania (wolnoÊci religii).

WolnoÊç wyznania, uformowana na gruncie cywilizacji europejskiej jako jeden z podstawowych przejawów
wolnoÊç jednostki, kszta∏towa∏a si´ w toku d∏ugotrwa∏ego procesu historycznego, naznaczonego wojnami
i walkami spo∏ecznymi, inspirowanego dzie∏ami wybitnych przedstawicieli myÊli spo∏ecznej i filozoficznej. We
wspó∏czesnym katalogu podstawowych praw i wolnoÊci jednostki w spo∏eczeƒstwie demokratycznym wolnoÊç
wyznania wyst´puje zwykle ∏àcznie z wolnoÊcià sumienia. W ten sposób, ∏àczàc wolnoÊç sumienia i wyznania,
podkreÊla si´, ˝e chodzi o dwie cz´Êci sk∏adowe ÊwiadomoÊci cz∏owieka w sferze religijnej, a mianowicie: „we-
wn´trznà, zwiàzanà z kszta∏towaniem si´ myÊli i przekonaƒ jednostki w sprawach religii, i zewn´trznà, polega-
jàcà na ujawnianiu tych myÊli i przekonaƒ oraz post´powaniu zgodnym z ich nakazami” (M. Pietrzak, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 19). Takie dwucz´Êciowe uj´cie zakresu poj´cia wolnoÊci sumienia i wyzna-
nia wyst´puje cz´sto we wspó∏czesnych dokumentach mi´dzynarodowych, zawierajàcych standardowe, pod-
stawowe prawa i wolnoÊci, które winny byç gwarantowane przez paƒstwa demokratyczne. Jednak˝e ukszta∏-
towana historycznie wolnoÊç sumienia i wyznania wyst´puje nadal pod ró˝nymi nazwami, odzwierciedlajàcymi
najcz´Êciej tradycje danego kraju w procesie kszta∏towania si´ omawianej wolnoÊci jednostki. Dotyczy to
w szczególnoÊci takich poj´ç jak: „wolnoÊç wierzeƒ”, „wolnoÊç kultu” czy „wolnoÊç religii”. Ten ostatni termin
wyst´puje w art. 53 ust. 1 Konstytucji, ∏àcznie z wolnoÊcià sumienia jako „wolnoÊç sumienia i religii”. Trzeba
ponadto dodaç, ˝e w literaturze przedmiotu dwa wspomniane wy˝ej aspekty wolnoÊci sumienia i wyznania uj-
muje si´ czasem w jednym poj´ciu: „wolnoÊci wyznania”.

Deklaracja Praw Cz∏owieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., inspirowana ideami oÊwiecenia, korzystajàca
z ówczesnego dorobku doktryny prawa natury, okreÊlajàca pierwszy katalog praw i wolnoÊci jednostki, zamie-
Êci∏a wÊród „praw naturalnych cz∏owieka, niezbywalnych i Êwi´tych” tak˝e prawo do wolnoÊci religijnej, poj-
mowane jako prawo poglàdów religijnych. Art. 10 deklaracji g∏osi∏, ˝e „nikt nie mo˝e byç niepokojony z powo-
du swych poglàdów, tak˝e religijnych, je˝eli ich przejawianie nie zak∏óca porzàdku publicznego
ustanowionego przez prawo”.

Do propagowania wolnoÊci wyznania przyczyni∏ si´ póêniej rozwój ideologii liberalnej w XIX wieku, g∏oszà-
cej wolnoÊç jednostki jako jej naturalne prawo do wolnoÊci dzia∏ania w ró˝nych sferach. „Koncepcja tej wol-
noÊci opiera∏a si´ na uznaniu religii za spraw´ prywatnà jednostki, którà w∏adze paƒstwowe nie powinny si´
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interesowaç. Prawu jednostki do wolnoÊci sumienia i wyznania nadany zosta∏ charakter publicznego prawa
podmiotowego, b´dàcego odpowiednikiem prywatnych praw podmiotowych. Na prawo to sk∏ada∏ si´ szeroki
zestaw pozytywnych uprawnieƒ jednostki, które paƒstwo mog∏o ograniczaç jedynie wyjàtkowo i z wa˝nych po-
wodów. Aby zabezpieczyç t´ wolnoÊç, teoretycy liberalizmu postulowali nadanie paƒstwu charakteru Êwieckie-
go i uznanie jego neutralnoÊci w sprawach religijnych. Ten neutralny charakter paƒstwa najlepiej mia∏o zabez-
pieczyç oddzielenie koÊcio∏a od paƒstwa. Doktryna liberalna wskaza∏a na koniecznoÊç jurydyzacji prawa do
wolnoÊci sumienia i wyznania. Domaga∏a si´ uznania go za prawo konstytucyjne i zagwarantowania szczegó-
∏owych uprawnieƒ jednostki w prawie pozytywnym” (M. Pietrzak, op.cit., s. 29-30).

Paƒstwo mia∏o byç gwarantem wolnoÊci jednostki, wynikajàcych z wolnoÊci religijnej; zarówno w sferze
wolnoÊci wyboru i wyznawania okreÊlonej religii, jak i gwarantem funkcjonowania instytucji stwarzajàcych mo˝-
liwoÊç kolektywnego wyznawania religii: koÊcio∏ów, zwiàzków wyznaniowych. Paƒstwo mia∏o byç gwarantem
neutralnym i bezstronnym, niepropagujàcym okreÊlonej religii, co by∏o postulatem wynikajàcym w sposób
oczywisty z podstaw ideologicznych liberalizmu, g∏oszàcego ochron´ wolnoÊci jednostki przed ingerencjà ze
strony paƒstwa (w∏adzy publicznej), ale równie˝ pochwa∏´ systemu konkurencyjnego, nie tylko w sferze go-
spodarczej i politycznej, ale tak˝e w sferze opinii, poglàdów, idei.

Uformowana ostatecznie po II wojnie Êwiatowej, powszechnie uznana na gruncie wspó∏czesnej europej-
skiej demokracji, normatywna treÊç idei wolnoÊci wyznania kszta∏towa∏a si´ na gruncie dojrza∏ego liberali-
zmu, zmierzajàcego do tworzenia systemów liberalno-demokratycznych. Ale na jej wspó∏czesnà postaç, wi-
docznà w powojennych dokumentach mi´dzynarodowych, odzwierciedlajàcych uznane standardy
demokratyczne, wp∏yw mia∏y tak˝e doktryny egalitarne (równoÊç religii, bezstronnoÊç paƒstwa) oraz koncep-
cje paƒstwa prawnego, które w systemie prawa obowiàzujàcego, zakotwiczonego w Konstytucji jako najwy˝-
szym akcie prawnym (w szczególnoÊci kontynentalne systemy prawne), „jurydyzowa∏y” w sposób rozwini´-
ty wolnoÊç wyznania ∏àcznie z wolnoÊcià sumienia jako publiczne prawo podmiotowe, wpisane
w Konstytucj´, zagwarantowane ustawowo w postaci poszczególnych uprawnieƒ ludzi i instytucji. Trzeba te˝
w tym miejscu podkreÊliç istotne znaczenie doÊwiadczeƒ okresu II wojny Êwiatowej, a w szczególnoÊci zgub-
nych dla godnoÊci ludzkiej doktryn totalitarnych, dla powojennego renesansu doktryn prawa natury i realiza-
cji zwiàzanego z nimi postulatu sporzàdzenia katalogu podstawowych praw i wolnoÊci jednostki. WÊród pod-
stawowych wolnoÊci znalaz∏a si´ tak˝e ujmowana ∏àcznie wolnoÊç sumienia i wyznania. Znajduje si´ ona
w g∏ównych powojennych aktach mi´dzynarodowych, zawierajàcych katalog podstawowych praw wolnoÊci
jednostki. Katalog taki traktowany jest jako element konieczny wspó∏czesnego demokratycznego paƒstwa
prawnego; zamieszczony jest w uchwalanych wspó∏czeÊnie konstytucjach paƒstw europejskich, w tym tak˝e
w Konstytucji RP z 1997 r.

3.2. W pierwszym z tych aktów, Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka z 10 grudnia 1948 r., przyj´tej
i og∏oszonej przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych, zamieszczono podstawowy katalog wolnoÊci i praw
cz∏owieka, przypominajàc, ˝e wynika to, z przyj´tej wczeÊniej w Karcie Narodów Zjednoczonych, platformy
ideowej: „wiary w podstawowe prawa cz∏owieka, w godnoÊç i wolnoÊç osoby ludzkiej, w równoÊç m´˝czyzn
i kobiet”, potrzeby popierania post´pu spo∏ecznego oraz tworzenia lepszych warunków ˝ycia w wi´kszej wol-
noÊci. W art. 18 tej Deklaracji znajduje si´ okreÊlenie wolnoÊci religijnej, przez wskazanie g∏ównych jej elemen-
tów i zwiàzków z wolnoÊcià myÊli i sumienia. Ka˝da osoba – g∏osi Deklaracja – ma prawo do wolnoÊci myÊli,
sumienia i religii; prawo to zawiera wolnoÊç zmiany religii lub poglàdów, jak równie˝ wolnoÊç manifestowania
swojej religii lub swoich poglàdów indywidualnie lub kolektywnie, zarówno publicznie jak i prywatnie, drogà
edukacji, praktyk, realizacji kultu czy rytua∏ów. Deklaracja nie wywo∏ywa∏a co prawda bezpoÊrednich skutków
prawnych; stanowi∏a jednak wyraz zobowiàzania politycznego i moralnego paƒstw b´dàcych cz∏onkami orga-
nizacji „Narody Zjednoczone”.

Mi´dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 
19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167; dalej: Pakt Praw Obywatelskich), zawierajàcy uniwersalny
katalog podstawowych praw i wolnoÊci, ratyfikowany nast´pnie przez wiele paƒstw (Polska ratyfikowa∏a ten
Pakt 3 marca 1977 r.), propagowa∏ podstawowe prawa i wolnoÊci jednostki w skali Êwiatowej. Powo∏ujàc si´
na inspiracje ideowe p∏ynàce z Karty Narodów Zjednoczonych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka,
wskazujàc, ˝e zamieszczone w Pakcie Praw Obywatelskich prawa podstawowe osoby ludzkiej wyp∏ywajà
z „przyrodzonej godnoÊci osoby ludzkiej”, okreÊlono w art. 18 ust. 1 Paktu Praw Obywatelskich treÊç poj´cia
„wolnoÊç (…) sumienia i wyznania”. W ust´pie 2 tego artyku∏u sformu∏owano, w sposób kategoryczny, zakaz
skierowany przede wszystkim do tych paƒstw, w których wolnoÊç religijna nie jest dostatecznie chroniona.
Ust´p 2 art. 18 stanowi bowiem: „Nikt nie mo˝e podlegaç przymusowi, który stanowi∏by zamach na jego wol-
noÊç posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonaƒ wed∏ug w∏asnego wyboru”.
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Szczególne znaczenie dla okreÊlenia standardowego katalogu podstawowych praw i wolnoÊci w paƒstwie
demokratycznym ma Konwencja o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, sporzàdzona w Rzy-
mie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.; dalej: Konwencja), uzupe∏niona nast´p-
nie o szereg Protoko∏ów dodatkowych. Konwencj´ oraz Protoko∏y dodatkowe podpisa∏y i ratyfikowa∏y paƒstwa
b´dàce cz∏onkami Rady Europy (Polska ratyfikowa∏a Konwencj´ ustawà z dnia 2 paêdziernika 1992 r. o ratyfi-
kacji Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, Dz. U. Nr 85, poz. 427).

To szczególne znaczenie europejskiej Konwencji wynika z faktu, ˝e paƒstwa – strony Konwencji nie tylko
zobowiàza∏y si´ do przestrzegania katalogu praw i wolnoÊci podstawowych zawartych w Konwencji, ale zobo-
wiàza∏y si´ do podporzàdkowania wyrokom Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka (dalej: Europejski Try-
buna∏), orzekajàcego na podstawie Konwencji i uzupe∏niajàcych jà Protoko∏ów. Orzecznictwo Trybuna∏u usta-
la treÊci normatywne praw i podstawowych wolnoÊci, uj´tych w sposób zwi´z∏y, co jest zrozumia∏e,
w Konwencji i Protoko∏ach. Orzeczenia Europejskiego Trybuna∏u ustalajà wspólne treÊci normatywne praw
i wolnoÊci podstawowych, których regulacja prawna (tak˝e konstytucyjna) w poszczególnych paƒstwach ró˝-
ni si´ czasem znacznie. Dotyczy to tak˝e wolnoÊci sumienia i wyznania, jednej z podstawowych wolnoÊci za-
wartych w Konwencji. Regulacja prawna wolnoÊci sumienia i wyznania w poszczególnych paƒstwach europej-
skich ró˝ni si´, ale Europejski Trybuna∏ ustali∏, wspólnà dla europejskich paƒstw demokratycznych, treÊç
normatywnà zasady wolnoÊci sumienia i wyznania, dokonujàc, w zwiàzku z rozpatrywanymi sprawami, wyk∏ad-
ni przepisów Konwencji, w szczególnoÊci jej art. 9, okreÊlajàcego wolnoÊç sumienia i wyznania.

Art. 9 Konwencji, sformu∏owany w postaci dwu przepisów, ma nast´pujàce brzmienie:
„1. Ka˝dy ma prawo do wolnoÊci myÊli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnoÊç zmiany wyzna-

nia lub przekonaƒ oraz wolnoÊç uzewn´trzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywat-
nie, swego wyznania lub przekonaƒ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoÊci rytualne”.

„2. WolnoÊç uzewn´trzniania wyznania lub przekonaƒ mo˝e podlegaç jedynie takim ograniczeniom, które
sà przewidziane przez ustaw´ i konieczne w spo∏eczeƒstwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeƒ-
stwa publicznego, ochron´ porzàdku publicznego, zdrowia i moralnoÊci lub ochron´ praw i wolnoÊci innych
osób”.

Trybuna∏ Konstytucyjny zwraca uwag´, ˝e art. 9 Konwencji, wytyczajàcy zasadniczy kierunek okreÊlania
treÊci normatywnych wolnoÊci wyznania we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach demokratycznych (ujmowanej
tutaj w ust. 1 ∏àcznie z wolnoÊcià myÊli i wolnoÊcià sumienia), wskazuje sfery wolnoÊci uzewn´trzniania, indy-
widualnie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonaƒ. Jest wÊród nich, oprócz
uprawiania kultu, praktykowania i czynnoÊci rytualnych, tak˝e nauczanie (wyznania, religii). Oznacza to, w kon-
tekÊcie art. 9 ust. 2 Konwencji, ˝e wolnoÊç nauczania religii (wyznania), podobnie jak inne sfery uzewn´trznia-
nia wyznania (religii), mo˝e podlegaç ustawowym ograniczeniom tylko z powodu przes∏anek wymienionych
w tym przepisie. WolnoÊç nauczania religii korzysta wi´c, jak ka˝da wolnoÊç podstawowa w spo∏eczeƒstwie
demokratycznym z domniemania wolnoÊci jednostki, z wyjàtkiem ustawowych ograniczeƒ dopuszczalnych,
a zarazem w konkretnych sytuacjach, koniecznych w spo∏eczeƒstwie demokratycznym. Spostrze˝enie to jest
istotne dla rozpatrywanej sprawy i jej oceny konstytucyjnej, skoro wnioskodawca wskazuje, jako wzorce kon-
troli konstytucyjnej zaskar˝onego rozporzàdzenia, przepisy konstytucyjne dotyczàce wolnoÊci sumienia i wy-
znania.

3.3. Europejski Trybuna∏ podkreÊla∏ w swych orzeczeniach, ˝e okreÊlona w art. 9 Konwencji „wolnoÊç my-
Êli, sumienia i wyznania” jest jednym z fundamentów pluralistycznego spo∏eczeƒstwa demokratycznego.
W wyroku z 25 maja 1993 r. (sprawa Kokkinakis przeciwko Grecji, nr 14307/88) Trybuna∏ stwierdzi∏: „W sposób
uj´ty w art. 9 Konwencji wolnoÊç myÊli, sumienia i wyznania jest jednà z podstaw »spo∏eczeƒstwa demokra-
tycznego« w rozumieniu Konwencji. Jest ona, w swoim religijnym wymiarze, jednym z najistotniejszych ele-
mentów tworzàcych to˝samoÊç wyznawców i ich koncepcj´ ˝ycia, ale jest te˝ wartoÊcià dla ateistów, agnosty-
ków, sceptyków i osób indyferentnych w stosunku do wiary. Pluralizm, nieod∏àczna cecha spo∏eczeƒstwa
demokratycznego, o którà walczono na przestrzeni wieków, zale˝y od tego. Podczas gdy wolnoÊç wyznania
jest przede wszystkim sprawà sumienia jednostki, pociàga ona tak˝e za sobà, inter alia, wolnoÊç do »uze-
wn´trzniania swojego wyznania«. Âwiadczenie s∏owem i czynem (o prawdach swojej wiary) jest powiàzane
z istnieniem przekonaƒ religijnych”.

Europejski Trybuna∏ podkreÊla∏ te˝, ˝e rola paƒstwa winna polegaç na pe∏nieniu funkcji bezstronnego i neu-
tralnego organizatora praktykowania ró˝nych religii wyznaƒ i przekonaƒ. Paƒstwo nie powinno dokonywaç
oceny legalnoÊci przekonaƒ religijnych oraz sposobów ich wyra˝ania. Rolà paƒstwa jest zapewnienie toleran-
cji i pluralizmu; zapewnienie równowagi sprawiedliwej, unikajàcej nadu˝ywania pozycji dominujàcej jakiejÊ
grupy wyznaniowej, chroniàcej grupy mniejszoÊciowe. W wyroku z 10 listopada 2005 r. (sprawa Leyla Sahin
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przeciwko Turcji, nr 44774/98) Trybuna∏ stwierdzi∏ mi´dzy innymi: „Nale˝y podkreÊliç rol´ Paƒstwa jako neu-
tralnego i bezstronnego organizatora praktykowania ró˝nych religii, wyznaƒ i przekonaƒ i wskazaç, i˝ rola ta
ma zasadnicze znaczenie dla porzàdku publicznego, harmonii wyznaniowej oraz tolerancji w demokratycznym
spo∏eczeƒstwie. Obowiàzku neutralnoÊci i bezstronnoÊci Paƒstwa nie da si´ pogodziç z jakimkolwiek upraw-
nieniem po stronie Paƒstwa do oceny legalnoÊci przekonaƒ religijnych oraz sposobów, w jaki sà one wyra˝a-
ne. Obowiàzek ten wymaga, aby Paƒstwo zapewni∏o wzajemnà tolerancj´ pomi´dzy przeciwstawnymi grupa-
mi. W zwiàzku z tym rolà organów w∏adzy w takich okolicznoÊciach nie jest usuni´cie przyczyny napi´cia
poprzez wyeliminowanie pluralizmu wyznaniowego, lecz zapewnienie, i˝ konkurujàce grupy tolerujà si´ wza-
jemnie.

Pluralizm, tolerancja i otwartoÊç to cechy charakteryzujàce »demokratyczne spo∏eczeƒstwo«. Mimo i˝ inte-
resy indywidualne muszà czasami zostaç podporzàdkowane interesom grupy, demokracja nie oznacza po
prostu, i˝ poglàdy wi´kszoÊci muszà zawsze przewa˝aç: musi zostaç osiàgni´ta równowaga, która zapewni
sprawiedliwe i odpowiednie traktowanie osób b´dàcych w mniejszoÊci i pozwoli uniknàç nadu˝ywania pozy-
cji dominujàcej. Pluralizm i demokracja muszà byç tak˝e oparte na dialogu i duchu kompromisu, z konieczno-
Êci pociàgajàcych za sobà szereg ust´pstw po stronie jednostek lub grup jednostek, które to ust´pstwa sà
uzasadnione w celu zachowania i promowania idea∏ów i wartoÊci demokratycznego spo∏eczeƒstwa. W przy-
padku gdy takie »prawa i wolnoÊci« znajdujà si´ w katalogu praw i wolnoÊci gwarantowanych przez Konwen-
cj´ i jej Protoko∏y, nale˝y uznaç, i˝ potrzeba ich ochrony mo˝e prowadziç Paƒstwa do ograniczenia innych
praw i wolnoÊci tak˝e chronionych w Konwencji. To w∏aÊnie sta∏e poszukiwanie równowagi pomi´dzy podsta-
wowymi prawami ka˝dej osoby stanowi fundament »demokratycznego spo∏eczeƒstwa«”.

Przy okazji powy˝szej sprawy Europejski Trybuna∏ stwierdzi∏ te˝, i˝ mimo wspólnych standardów demokra-
tycznych, tak˝e w zakresie wolnoÊci sumienia i wyznania nie jest mo˝liwe jednolite europejskie stanowisko co
do znaczenia religii w spo∏eczeƒstwie. W cytowanym wy˝ej wyroku Europejski Trybuna∏ stwierdzi∏: „Nie jest
mo˝liwym wypracowanie jednolitego europejskiego stanowiska w przedmiocie znaczenia religii w spo∏eczeƒ-
stwie, a znaczenie lub wp∏yw publicznego wyra˝ania swych przekonaƒ religijnych b´dzie si´ ró˝niç w zale˝no-
Êci od miejsca i sytuacji. Regulacje w tej sferze b´dà si´ w konsekwencji ró˝niç w zale˝noÊci od kraju, zgod-
nie z krajowà tradycjà oraz wymogami nak∏adanymi przez potrzeb´ ochrony praw i wolnoÊci innych oraz
potrzeb´ utrzymania porzàdku publicznego. W zwiàzku z tym wybór i forma, którà winny takie regulacje przy-
bieraç, muszà zostaç pozostawione w gestii zainteresowanych Paƒstw, jako i˝ b´dà one zale˝eç od danej sy-
tuacji krajowej.

Ten margines uznania idzie w parze z kontrolà europejskà obejmujàcà zarówno prawo, jak i decyzje pra-
wo stosujàce. Zadaniem Trybuna∏u jest rozstrzygni´cie, czy Êrodki podejmowane na szczeblu krajowym by∏y
uzasadnione co do zasady i proporcjonalne. OkreÊlajàc zakres marginesu uznania w niniejszej sprawie, Try-
buna∏ musi uwzgl´dniç przedmiot sprawy, a mianowicie potrzeb´ ochrony praw i wolnoÊci innych, potrzeb´
zapewnienia porzàdku publicznego oraz zabezpieczenia spokoju spo∏ecznego i rzeczywistego pluralizmu re-
ligijnego, które majà zasadnicze znaczenie dla przetrwania spo∏eczeƒstwa demokratycznego”.

Jak wspomniano, art. 9 ust. 1 Konwencji wskazuje, ˝e jednym z elementów wolnoÊci uzewn´trzniania swe-
go wyznania i przekonaƒ (publicznie lub prywatnie, indywidualnie lub zbiorowo) jest, oprócz uprawiania kultu,
praktykowania i czynnoÊci rytualnych, nauczanie religii. Podstawà orzekania Europejskiego Trybuna∏u w spra-
wach zwiàzanych z nauczaniem religii by∏ nie tylko art. 9 Konwencji, ale tak˝e art. 2 Protoko∏u nr 1 do Konwen-
cji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, sporzàdzonego w Pary˝u dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U.
z 1995 r. Nr 36, poz. 175; dalej: Protokó∏ nr 1). Przepis ten stanowi: „Nikt nie mo˝e byç pozbawiony prawa do
nauki. Wykonujàc swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Paƒstwo uznaje prawo rodziców do za-
pewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich w∏asnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. 

Europejski Trybuna∏ zwraca∏ uwag´, ˝e art. 2 Protoko∏u nr 1 winien byç interpretowany systemowo,
w szczególnoÊci w Êwietle art. 8 (poszanowanie ˝ycia prywatnego), art. 9, art. 10 (wolnoÊç wyra˝ania opinii)
ale tak˝e z uwzgl´dnieniem art. 11 Konwencji (wolnoÊç zgromadzeƒ i stowarzyszeƒ). Stwierdzajàc, ˝e w za-
kres „podstawowego prawa do nauki wpisane zosta∏o prawo rodziców do poszanowania ich przekonaƒ reli-
gijnych i filozoficznych”, Europejski Trybuna∏ podkreÊla∏, ˝e z tego punktu widzenia nie ma znaczenia rozró˝-
nianie mi´dzy nauczaniem paƒstwowym a prywatnym. Trybuna∏ zwraca∏ uwag´, ˝e w obu przypadkach chodzi
o realizacj´ zasadniczego celu, a mianowicie ochron´ osiàgni´cia pluralizmu w nauczaniu, która to mo˝liwoÊç
ma zasadnicze znaczenie dla zachowania demokratycznego spo∏eczeƒstwa. Dlatego respektowanie przeko-
naƒ rodziców, religijnych czy filozoficznych, w ca∏ym paƒstwowym programie kszta∏cenia, nie zwalnia paƒstwa,
majàcego obowiàzek powstrzymania si´ od ingerencji, od obowiàzku pozytywnego, tzn. podejmowania pozy-
tywnych dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych poszanowanie przekonaƒ rodziców. W wyroku z 29 czerwca 2007 r. (sprawa
Folgerö i inni przeciwko Norwegii, nr 15472/02), Trybuna∏ stwierdzi∏ mi´dzy innymi: „Artyku∏ 2 Protoko∏u nr 1
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nie pozwala na rozró˝nianie pomi´dzy nauczaniem religii a nauczaniem innych przedmiotów. Wymaga on od
Paƒstwa poszanowania przekonaƒ rodziców, czy to religijnych, czy filozoficznych, w ca∏ym paƒstwowym pro-
gramie kszta∏cenia. Obowiàzek ten ma szeroki zakres, jako ˝e ma zastosowanie nie tylko do treÊci kszta∏cenia
oraz sposobu jego zapewniania, lecz tak˝e do wykonywania wszystkich »funkcji« przyj´tych przez Paƒstwo na
siebie. S∏owo »uznaje« (ang. respect) oznacza wi´cej, ni˝ »godzi si´« lub »bierze pod uwag´«. Obok g∏ównie
negatywnego obowiàzku, oznacza ono tak˝e istnienie po stronie Paƒstwa obowiàzku pozytywnego. Poj´cie
»przekonania«, jako takie, nie jest synonimem s∏ów »opinie« i »idee«. Oznacza ono poglàdy, które osiàgajà pe-
wien stopieƒ logiki, powagi, spójnoÊci i istotnoÊci”.

Ale Europejski Trybuna∏ podkreÊli∏ zarazem w powy˝szym wyroku, ˝e poszanowanie powy˝szych praw ro-
dziców nie mo˝e oznaczaç pozbawienia paƒstwa kompetencji w zakresie ustalania i planowania programu
kszta∏cenia, zwracajàc zarazem uwag´, ˝e rozwiàzania w tej sferze mogà si´ ró˝nie kszta∏towaç w zale˝noÊci
od paƒstwa i od czasów. Paƒstwo musi zarazem wystrzegaç si´ indoktrynacji. „Jednak˝e ustalanie i planowa-
nie programu kszta∏cenia nale˝y co do zasady do kompetencji Uk∏adajàcych si´ Paƒstw. Obejmuje to przede
wszystkim kwestie zwiàzane z wzgl´dami praktycznymi, rozstrzyganie o których nie nale˝y do Trybuna∏u,
a rozwiàzanie których mo˝e w uzasadniony prawnie sposób ró˝niç si´ w zale˝noÊci od paƒstwa i od czasów.
W szczególnoÊci drugie zdanie art. 2 Protoko∏u nr 1 nie uniemo˝liwia Paƒstwom przekazywania poprzez wy-
chowanie lub nauczanie informacji lub wiedzy, które majà bezpoÊrednio lub poÊrednio religijny lub filozoficz-
ny charakter. Nie pozwala on nawet rodzicom na sprzeciwienie si´ w∏àczeniu takiego wychowania lub naucza-
nia w program szkolny, gdy˝ inaczej ca∏e kszta∏cenie zinstytucjonalizowane zosta∏oby nara˝one na ryzyko
stania si´ niepraktycznym” (wyrok z 29 czerwca 2007 r., nr 15472/02). W pluralistycznym spo∏eczeƒstwie paƒ-
stwo winno pe∏niç, zdaniem Europejskiego Trybuna∏u, rol´ bezstronnego arbitra. „Paƒstwo, realizujàc funkcje
przez nie przyj´te w odniesieniu do wychowania i nauczania, musi baczyç, by informacje lub wiedza w∏àczo-
na w programy nauczania by∏y przekazywane w obiektywny, krytyczny i pluralistyczny sposób. Paƒstwo nie
mo˝e realizowaç celu w postaci indoktrynacji, który mo˝e zostaç uznany za brak poszanowania przekonaƒ re-
ligijnych i filozoficznych rodziców. To jest granica, której nie mo˝na przekraczaç” – stwierdzi∏ Trybuna∏ w oma-
wianym wyroku z 29 czerwca 2007 r.

Âwiadomi tego, ˝e cz´sto naruszenia standardów demokratycznych w sferze wolnoÊci sumienia i wyzna-
nia wynikajà z naruszeƒ podczas stosowania prawa, s´dziowie Europejskiego Trybuna∏u stwierdzili te˝ w cy-
towanym wyroku: „A˝eby zbadaç spornà ustaw´ w Êwietle art. 2 Protoko∏u nr 1, nale˝y uwzgl´dniç, pomijajàc
jednoczeÊnie ocen´ wzgl´dów praktycznych, sytuacj´ materialnoprawnà, do jakiej osiàgni´cia zmierzano
i w dalszym ciàgu si´ zmierza. Z pewnoÊcià naruszenia mogà przejawiaç si´ w sposobie, w jaki obowiàzujàce
przepisy sà stosowane przez danà szko∏´ lub nauczyciela, a w∏aÊciwe organy w∏adzy majà obowiàzek zadba-
nia z najwy˝szà starannoÊcià, by przekonania religijne i filozoficzne rodziców nie by∏y na tym etapie lekcewa-
˝one przez lekkomyÊlnoÊç, brak rozeznania lub niestosowny prozelityzm”.

Istotne znaczenie dla rozpatrywanego przez Trybuna∏ Konstytucyjny wniosku mia∏o równie˝ orzeczenie 
Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w sprawie Saniewski przeciwko Polsce z 26 czerwca 2001 r. 
(nr 40319/98). Przypominajàc, ˝e na gruncie Konwencji wolnoÊç myÊli, sumienia i wyznania jest jednym z fun-
damentów spo∏eczeƒstwa demokratycznego, podkreÊlajàc, ˝e od tak rozumianej wolnoÊci zale˝y pluralizm
nierozerwalnie zwiàzany ze spo∏eczeƒstwem demokratycznym i b´dàcy jego cennà zdobyczà, Europejski Try-
buna∏ stwierdzi∏ mi´dzy innymi: „Art. 9 Konwencji zapewnia ochron´ przed religijnà indoktrynacjà ze strony
Paƒstwa. Art. 9 chroni przede wszystkim sfer´ osobistych przekonaƒ i wyznania religijnego, t.j. sfer´, która
okreÊlana jest czasami jako forum internum. Nie stanowià pogwa∏cenia praw gwarantowanych przez art. 9 sy-
tuacje, w których organizowana jest w szko∏ach paƒstwowych dobrowolna edukacja religijna lub gdy istnieje
mo˝liwoÊç zwolnienia z obowiàzkowych zaj´ç z religii, a tak˝e gdy przewidziane jest przyznawanie na Êwia-
dectwach szkolnych stopni za uczestnictwo w takich zaj´ciach lub w alternatywnych zaj´ciach z etyki”.

4. Regulacja prawna wolnoÊci sumienia i wyznania do czasu wejÊcia w ˝ycie Konstytucji z 1997 r.

4.1. Analiza treÊci normatywnych wolnoÊci sumienia i wyznania na gruncie Konstytucji z 1997 r. winna byç
poprzedzona informacjà o stanie prawnym dotyczàcym tej problematyki przed wejÊciem w ˝ycie Konstytucji.
Informacja taka jest potrzebna po to, aby lepiej zrozumieç polskie tradycje i uwarunkowania, ich wp∏yw na re-
gulacje ustawowe oraz na regulacj´ konstytucyjnà w przepisach Konstytucji z 1997 r., a tak˝e na wyk∏adni´
przepisów konstytucyjnych regulujàcych wolnoÊç sumienia i wyznania, wskazanych przez wnioskodawc´ ja-
ko wzorce kontroli konstytucyjnej zaskar˝onych przepisów.

Polskie tradycje konstytucyjne dotyczàce instytucjonalnych relacji mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami si´gajà
konstytucji z 3 maja 1791 r. By∏y to rozwa˝ania bardziej tradycyjne ni˝ „tworzàce si´ równolegle – radykalnie
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laickie francuskie akty ustrojowe” (por. L. Garlicki, uwagi do art. 25, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, t. 5, Warszawa 2007). Tekst ustawy rzàdowej z 3 maja 1791 r. g∏osi∏, mi´dzy innymi, ˝e „religià na-
rodowà panujàcà jest i b´dzie wiara Êwi´ta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejÊcie od wiary pa-
nujàcej jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji”. Sposób uj´cia religii by∏ przedmiotem
ostrych kontrowersji mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami w pracach nad ustawà z dnia 17 marca 1921 r. – Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 267; dalej: konstytucja marcowa). „Ostatecznie przyj´to for-
mu∏´ kompromisowà, o mocno eklektycznym charakterze, bo silnie akcentujàcà pozycj´ wyznania i KoÊcio∏a
katolickiego, ale zarazem mówiàcà o zasadzie równouprawnienia wyznaƒ” (por. J. Szymanek, Regulacja sto-
sunków paƒstwo-koÊció∏ w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku, „Przeglàd Sejmowy” nr 3/2002). Art. 111
konstytucji marcowej stanowi∏ mi´dzy innymi: „Wszystkim obywatelom por´cza si´ wolnoÊç sumienia i wyzna-
nia. ˚aden obywatel nie mo˝e byç z powodu swego wyznania i przekonaƒ religijnych ograniczony w prawach,
przys∏ugujàcych innym obywatelom”. Ale art. 114 stanowi∏, ˝e „Wyznanie rzymskokatolickie, b´dàce religià
przewa˝ajàcej wi´kszoÊci narodu, zajmuje w Paƒstwie naczelne stanowisko równouprawnionych wyznaƒ. Ko-
Êció∏ Rzymsko-Katolicki rzàdzi si´ w∏asnymi prawami. Stosunek paƒstwa do KoÊcio∏a b´dzie okreÊlany na pod-
stawie uk∏adu ze Stolicà Apostolskà, który podlega ratyfikacji przez Sejm”.

Regulacja konstytucyjna z 1921 r., wzmocniona konkordatem z 1925 r., stworzy∏a pewien stan równowagi
„o charakterze tak delikatnym, ˝e nie chciano weƒ wkraczaç w pracach nad Konstytucjà z 1935 r.” (por. L. Gar-
licki, op.cit.).

Po II wojnie Êwiatowej, do czasu uchwalenia Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalonej
przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.; dalej: konstytucja
z 1952 r. lub konstytucja PRL) obowiàzywa∏a ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakre-
sie dzia∏ania najwy˝szych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71, ze zm.), nieobejmujàca
regulacji praw i wolnoÊci jednostki. 22 lutego 1947 r. uchwalono Deklaracj´ Sejmu Ustawodawczego w spra-
wie realizacji praw i wolnoÊci obywatelskich. Og∏oszono w niej, ˝e Sejm Ustawodawczy „b´dzie kontynuowaç
realizacj´ podstawowych praw i wolnoÊci obywatelskich”. WÊród wymienionych praw i wolnoÊci znalaz∏a si´
równie˝ „wolnoÊç sumienia i wolnoÊç wyznania”. Deklaracja nie by∏a aktem prawnym; nie okreÊla∏a nawet isto-
ty praw i wolnoÊci, lecz tylko je wymienia∏a. Ten stan rzeczy, zupe∏ny brak prawnych gwarancji wolnoÊci i praw
jednostki, w tym wolnoÊci sumienia i wyznania, sprzyja∏ dodatkowo dokonywanym zmianom ustrojowym
w tym okresie; w sposób niedemokratyczny, równie˝ z u˝yciem przemocy.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalona 22 lipca 1952 r. (wesz∏a w ˝ycie tego samego
dnia), regulowa∏a, w sposób dalece ogólny, stosunki mi´dzy paƒstwem i koÊcio∏em, pozycj´ koÊcio∏ów i zwiàz-
ków wyznaniowych oraz wolnoÊç sumienia i wyznania w art. 70, póêniej w art. 82. Charakterystyczne, ˝e cho-
cia˝ tylko deklaratywnie, konstytucja z 1952 r. zmuszona by∏a uwzgl´dniç realia wyznaniowe spo∏eczeƒstwa
polskiego. Art. 82 konstytucji PRL g∏osi∏ w ust. 1: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wol-
noÊç sumienia i wyznania. KoÊció∏ i inne zwiàzki wyznaniowe mogà swobodnie wype∏niaç swoje funkcje reli-
gijne. Nie wolno zmuszaç obywateli do niebrania udzia∏u w czynnoÊciach lub obrz´dach religijnych. Nie wol-
no te˝ nikogo zmuszaç do udzia∏u w czynnoÊciach lub obrz´dach religijnych”, a w ust. 2: „KoÊció∏ jest
oddzielony od paƒstwa. Zasady stosunku paƒstwa do koÊcio∏a oraz sytuacj´ prawnà i majàtkowà zwiàzków
wyznaniowych okreÊlajà ustawy”.

Trafnie wskazuje si´, ˝e du˝y stopieƒ ogólnikowoÊci pozbawi∏ wspomniany przepis art. 82 rzeczywistej tre-
Êci prawnej. Trzeba jednak przede wszystkim podkreÊliç, ˝e konstytucja z 1952 r., bez wzgl´du na nazw´, nie
by∏a traktowana jako najwy˝szy akt normatywny, lecz deklaracja ideowa, co w po∏àczeniu z tym, ˝e Sejm prze-
sta∏ byç rzeczywistym centrum w∏adzy politycznej, bo by∏o nià kierownictwo rzàdzàcej (kierowniczej) partii ko-
munistycznej, powodowa∏o, ˝e interpretacj´ konstytucji podporzàdkowano wymogom strategii politycznej,
zmiennej, w zale˝noÊci od uwarunkowaƒ danego okresu. Stàd w ramach tej samej Konstytucji realizowany by∏
model „separacji wrogiej” (1952-1956) w stosunkach mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami, póêniej praktyka modus
vivendi (1956-1989) w ró˝nych jej postaciach; a tak˝e model „separacji skoordynowanej”, ukszta∏towany na
podstawie „ustaw wyznaniowych” (zw∏aszcza w latach dziewi´çdziesiàtych), do czasu uchwalenia Konstytucji
z 1997 r., kiedy przepisy art. 82 konstytucji z 1952 r. traktowano jako „naturalne” wskutek swoistego desuetu-
do (por. J. Bro˝yniak, Konstytucyjne dylematy regulacji stosunków wyznaniowych we wspó∏czesnej Polsce,
Warszawa 1996, s. 48, passim).

OgólnoÊç zasad prawa wyznaniowego wymienionych w przepisach konstytucyjnych, brak ustawowych kon-
kretyzacji uprawnieƒ wynikajàcych z wolnoÊci sumienia i wyznania, w po∏àczeniu z mechanizmami ustrojowymi
PRL – wszystko to powodowa∏o, ˝e w okresie PRL nie by∏o prawnych i rzeczywistych gwarancji wolnoÊci sumie-
nia i wyznania. Dominujàca w regulacji wyznaniowej w konstytucji PRL zasada rozdzia∏u koÊcio∏a i paƒstwa trak-
towana by∏a jako zasada post´pujàcej laicyzacji paƒstwa, w takiej postaci, aby nadaç paƒstwu charakter ate-
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istyczny, co stanowi∏o model niewàtpliwie sprzeczny z polskà tradycjà i polskimi uwarunkowaniami spo∏eczny-
mi. Post´pujàca w takiej postaci laicyzacja w ˝yciu publicznym oraz w szkolnictwie, prowadzàca do dyskrymi-
nacji ludzi wierzàcych (por. M. Pietrzak, op.cit., s. 161-168) by∏a niewàtpliwie sprzeczna z pluralizmem Êwiato-
poglàdowym, standardami demokratycznymi wolnoÊci wyznania oraz z zasadà neutralnoÊci i bezstronnoÊci
paƒstwa – stanowiàcymi istot´ wolnoÊci sumienia i wyznania w spo∏eczeƒstwie demokratycznym.

4.2. Zasadnicza nowelizacja konstytucji z 1952 r. dokonana ustawà z dnia 29 grudnia 1989 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 444, ze zm.), zwiàzana z rozpocz´ciem gruntownych zmian ustrojowych, utrzyma∏a w mocy w szczegól-
noÊci art. 82 ust. 2, g∏oszàcy zasad´ oddzielenia koÊcio∏a od paƒstwa. Tak˝e wejÊcie w ˝ycie ustawy konsty-
tucyjnej z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawodawczà i wykonaw-
czà Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, ze zm.), nazywanej
cz´sto ma∏à konstytucjà, równie˝ nie zmieni∏o regulacji prawnej dotyczàcej wolnoÊci sumienia i wyznania, za-
wartej w rozdziale 8, obowiàzujàcej nadal (mimo wielu podstawowych zmian ustrojowych) konstytucji z 1952 r.;
funkcjonujàcej ju˝ w ramach zasad nowego demokratycznego ustroju. Jednak˝e regulacja ta, a zw∏aszcza za-
warta w niej zasada rozdzia∏u koÊcio∏a od paƒstwa, funkcjonowa∏a w nowych warunkach ustrojowych. Zmia-
ny dokonane w konstytucji z 1952 r. pozbawi∏y obowiàzujàcà nadal regulacj´ prawnà dotychczasowych pod-
staw aksjologicznych, co wp∏yn´∏o w istotnym stopniu na zmiany wyk∏adni i stosowania przepisów
wspomnianego art. 82 konstytucji z 1952 r. Wyk∏adnia stosowania tych przepisów w istotny sposób uwarunko-
wana by∏a, do czasu wejÊcia w ˝ycie Konstytucji z 1997 r., przez uchwalone w tym czasie akty prawne, doty-
czàce wolnoÊci sumienia i wyznania, a w szczególnoÊci dotyczàce nauczania religii. JeÊli chodzi o ustawy, na-
le˝y wymieniç w szczególnoÊci uchwalone 17 maja 1989 r. ustawy wyznaniowe: o stosunku Paƒstwa do
KoÊcio∏a Katolickiego; o ubezpieczeniu spo∏ecznym duchownych, a przede wszystkim ustaw´ o gwarancjach.
Ustawy te, przygotowane przy wspó∏pracy KoÊcio∏a katolickiego i innych koÊcio∏ów, stanowi∏y, jak si´ trafnie
wskazuje, prze∏om na tle polityki wyznaniowej paƒstwa socjalistycznego. „Nadawa∏y nowà wyk∏adni´ wyzna-
niowym zasadom konstytucji z 1952 roku. Stworzy∏y nowy, normatywny model paƒstwa Êwieckiego, odpowia-
dajàcy standardom przyjmowanym przez demokratyczno-liberalne paƒstwa europejkie” (M. Pietrzak, op.cit.,
s. 201-202), chocia˝ w czasie, gdy ustawy te zosta∏y uchwalone, nie przewidywano jeszcze g∏´bokich zmian
ustrojowych, które doprowadzi∏y do powstania ustroju demokratycznego.

Ustawa o gwarancjach, nawiàzujàc do takich mi´dzynarodowych aktów wyra˝ajàcych standardy demokra-
tyczne jak Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka, czy Mi´dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, stanowi w art. 1 ust. 1 w dziale I, zatytu∏owanym „WolnoÊç sumienia i wyznania”: „Rzeczpospolita Polska
zapewnia ka˝demu obywatelowi wolnoÊç sumienia i wyznania”, a w ust. 2: „WolnoÊç sumienia i wyznania obej-
muje swobod´ wyboru religii lub przekonaƒ oraz wyra˝ania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie”.
Ust. 3 cytowanego art. 1 stanowi: „Obywatele wierzàcy wszystkich wyznaƒ oraz niewierzàcy majà równe prawa
w ˝yciu paƒstwowym, politycznym, gospodarczym, spo∏ecznym i kulturalnym”. Art. 10 ust. 1 tej ustawy g∏osi, ˝e
Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem Êwieckim, neutralnym w sprawach religii i przekonaƒ. OkreÊlenie, ̋ e Rzecz-
pospolita Polska jest paƒstwem Êwieckim i neutralnym w sprawach religii, nabiera jednak pe∏nej treÊci dzi´ki wy-
k∏adni systemowej uwzgl´dniajàcej inne przepisy ustawy. OkreÊlenie powy˝sze oznacza wi´c w szczególnoÊci,
˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe sà niezale˝ne od paƒstwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych”
(art. 11 ust. 1), ˝e „gwarancjami wolnoÊci sumienia i wyznania w stosunkach paƒstwa z koÊcio∏ami i innymi zwiàz-
kami wyznaniowymi sà: 1) oddzielenie koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych od paƒstwa; 2) swoboda wy-
pe∏niania przez koÊcio∏y i inne zwiàzku wyznaniowe funkcji religijnych; 3) równouprawnienie wszystkich koÊcio-
∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych, bez wzgl´du na form´ uregulowania ich sytuacji prawnej” (art. 9 ust. 2).
NeutralnoÊç paƒstwa ma zapewniaç, mi´dzy innymi, art. 6 stanowiàcy, ˝e „Nikt nie mo˝e byç dyskryminowany
bàdê uprzywilejowany z powodu religii lub przekonaƒ w sprawach religii” (ust. 1), a tak˝e, ˝e „Nie wolno zmu-
szaç obywateli do niebrania udzia∏u w czynnoÊciach lub obrz´dach religijnych ani do udzia∏u w nich” (ust. 2).

Ustawa o gwarancjach konkretyzuje, co oznacza wolnoÊç sumienia i wyznania dla obywateli, a co oznacza
ona dla koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, wymieniajàc konkretne prawa obywateli i konkretne prawa ko-
Êcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, mieszczàce si´ w wolnoÊci sumienia i wyznania, która na tle tej ustawy sta-
je si´ kompleksowà zasadà ustrojowà, wychodzàcà poza status wolnoÊci podstawowej jednostki. Trzeba te˝
dodaç, ˝e zarówno prawa jednostki (obywateli) jak i prawa koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych nie stanowià
katalogu zamkni´tego, co jest zgodne z pojmowaniem domniemania „wolnoÊci” w spo∏eczeƒstwie demokra-
tycznym. Ale ustawa zaznacza zarazem, ˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe oraz ich dzia∏alnoÊç podlega-
jà ochronie prawnej, w granicach okreÊlonych w ustawach” (art. 11 ust. 2).

Tak wi´c art. 2 ustawy o gwarancjach stanowi, ˝e „Korzystajàc z wolnoÊci sumienia i wyznania obywatele
mogà w szczególnoÊci:
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1) tworzyç wspólnoty religijne, zwane dalej »koÊcio∏ami i innymi zwiàzkami wyznaniowymi«, zak∏adane
w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadajàce w∏asny ustrój, doktryn´ i obrz´dy kultowe;

2) zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyç w czynnoÊciach i obrz´dach religijnych oraz wype∏-
niaç obowiàzki religijne i obchodziç Êwi´ta religijne;

2a) nale˝eç lub nie nale˝eç do koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych;
3) g∏osiç swojà religi´ lub przekonania;
4) wychowywaç dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii;
5) zachowywaç milczenie w sprawach swojej religii lub przekonaƒ;
6) utrzymywaç kontakty ze wspó∏wyznawcami, w tym uczestniczyç w pracach organizacji religijnych o za-

si´gu mi´dzynarodowym;
7) korzystaç ze êróde∏ informacji na temat religii;
8) wytwarzaç i nabywaç przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystaç z nich;
9) wytwarzaç, nabywaç i posiadaç artyku∏y potrzebne do przestrzegania regu∏ religijnych;
10) wybraç stan duchowny lub zakonny;
11) zrzeszaç si´ w organizacjach Êwieckich w celu realizacji zadaƒ wynikajàcych z wyznawanej religii bàdê

przekonaƒ w sprawach religii;
12) otrzymaç pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach re-

ligii”.
Art. 19 ustawy o gwarancjach, stanowiàc, ˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe korzystajà na zasadach

równouprawnienia ze swobody pe∏nienia funkcji religijnych” (ust. 1), okreÊla w ust. 2, ˝e „Wype∏niajàc funkcje
religijne koÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe mogà w szczególnoÊci:

1) okreÊlaç doktryn´ religijnà, dogmaty i zasady wiary oraz liturgi´;
2) organizowaç i publicznie sprawowaç kult;
3) udzielaç pos∏ug religijnych, w tym osobom, o których mowa w art. 4, oraz organizowaç obrz´dy i zgro-

madzenia religijne;
4) rzàdziç si´ w swoich sprawach w∏asnym prawem, swobodnie wykonywaç w∏adz´ duchownà oraz zarzà-

dzaç swoimi sprawami;
5) ustanawiaç, kszta∏ciç i zatrudniaç duchownych;
6) realizowaç inwestycje sakralne i inne inwestycje koÊcielne;
7) nabywaç, posiadaç i zbywaç majàtek ruchomy i nieruchomy oraz zarzàdzaç nim;
8) zbieraç sk∏adki i otrzymywaç darowizny, spadki i inne Êwiadczenia od osób fizycznych i prawnych;
9) wytwarzaç i nabywaç przedmioty i artyku∏y potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystaç

z nich;
10) nauczaç religii i g∏osiç jà, w tym za pomocà prasy, ksià˝ek i innych druków oraz filmów i Êrodków au-

diowizualnych;
11) korzystaç ze Êrodków masowego przekazywania;
12) prowadziç dzia∏alnoÊç oÊwiatowo-wychowawczà;
13) tworzyç i prowadziç zakony oraz diakonaty;
14) tworzyç organizacje majàce na celu dzia∏alnoÊç na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz

przeciwdzia∏ania patologiom spo∏ecznym i ich skutkom;
15) prowadziç dzia∏alnoÊç charytatywno-opiekuƒczà;
16) (uchylony);
17) powo∏ywaç krajowe organizacje mi´dzykoÊcielne;
18) nale˝eç do mi´dzynarodowych organizacji wyznaniowych i mi´dzywyznaniowych oraz utrzymywaç

kontakty zagraniczne w sprawach zwiàzanych z realizacjà swoich funkcji”.
Ponadto w art. 21 ust. 1 ustawy o gwarancjach postanowiono, ˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe ma-

jà prawo zak∏adaç i prowadziç szko∏y i przedszkola oraz inne placówki oÊwiatowo-wychowawcze i opiekuƒ-
czo-wychowawcze na zasadach okreÊlonych w ustawach”. Powy˝sze placówki oÊwiatowo-wychowawcze „b´-
dà dotowane przez paƒstwo lub organy samorzàdu terytorialnego w przypadkach i na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych ustawach” (art. 21 ust. 2 ustawy o gwarancjach).

Art. 20 ust. 1 ustawy okreÊla, ˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe mogà nauczaç religii oraz wychowy-
waç religijnie dzieci i m∏odzie˝, zgodnie z wyborem dokonanym przez ich rodziców lub opiekunów prawnych”,
sygnalizujàc, ˝e treÊç modelu paƒstwa Êwieckiego, okreÊlona przez ustaw´ o gwarancjach, odbiega w istotny
sposób od pojmowania paƒstwa Êwieckiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Przepisy art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o gwarancjach okreÊlajà zasady nauczania religii, stanowiàc w ust. 2: „Na-
uczanie religii dzieci i m∏odzie˝y jest wewn´trznà sprawà koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych. Jest ono
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organizowane, zgodnie z programem ustalonym przez w∏adze koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego,
w punktach katechetycznych znajdujàcych si´ w koÊcio∏ach, domach modlitw i innych pomieszczeniach udo-
st´pnionych na ten cel przez osob´ uprawnionà do dysponowania nimi”, a w ust. 3: „Nauczanie religii uczniów
szkó∏ publicznych i wychowanków przedszkoli publicznych mo˝e odbywaç si´ równie˝ w szko∏ach i przed-
szkolach na zasadach okreÊlonych w odr´bnej ustawie”.

Ustawa o gwarancjach, przejmujàc szereg elementów standardów demokratycznych dotyczàcych wolno-
Êci sumienia i wyznania wyprzedzi∏a demokratyzacj´ systemu prawnego Polski, rozpocz´tà w sposób zasad-
niczy przez nowelizacj´ konstytucji z 29 grudnia 1989 r., która, oprócz zmiany nazwy paƒstwa na „Rzeczpo-
spolità Polskà”, stanowi∏a w art. 1, ˝e jest ona „demokratycznym paƒstwem prawnym”, co, jak wspomniano,
zmieni∏o w zasadniczy sposób aksjologiczne podstawy konstytucji z 1952 r., wzmocnione póêniej „ma∏à kon-
stytucjà” z 1992 r.

Warto zwróciç uwag´, ˝e art. 11 ust. 1 ustawy o gwarancjach okreÊla, ˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyzna-
niowe sà niezale˝ne od paƒstwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych”. OkreÊlenie to jest odmienne ni˝
utrzymany w mocy art. 82 ust. 2 konstytucji z 1952 r., g∏oszàcy, ˝e „KoÊció∏ jest oddzielony od paƒstwa. Zasa-
dy stosunku paƒstwa do koÊcio∏a oraz sytuacj´ prawnà i majàtkowà zwiàzków wyznaniowych okreÊlajà usta-
wy”. Ustaw´ o gwarancjach mo˝na by traktowaç jako jednà z ustaw, o których mówi przepis art. 82 ust. 2, cho-
cia˝ nie ulega wàtpliwoÊci, tym bardziej na tle ca∏ej ustawy o gwarancjach, ˝e art. 11 ust. 1 tej ustawy mieÊci
si´ w ogólnej formule wolnoÊci wyznania, podczas gdy art. 82 ust. 2 konstytucji z 1952 r. dotyczy szerszej re-
lacji instytucjonalnej mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏em. Od dotychczasowego modelu oddzielenia koÊcio∏a i paƒ-
stwa ustawa o gwarancjach z pewnoÊcià odchodzi, stanowiàc w art. 16 ust. 1, ˝e „Paƒstwo wspó∏dzia∏a z ko-
Êcio∏ami i innymi zwiàzkami wyznaniowymi w zachowaniu pokoju, kszta∏towaniu warunków rozwoju kraju oraz
zwalczaniu patologii spo∏ecznych”. Ust. 2 tego artyku∏u mówi o mo˝liwoÊci ró˝nych, tak˝e sta∏ych, form wspó∏-
dzia∏ania na rzecz rozstrzygni´cia problemów mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami.

Art. 20 ustawy o gwarancjach, przytoczony wy˝ej, okreÊla zasady nauczania religii, w tym tak˝e w szko∏ach
publicznych. Rozstrzyga w ten sposób jednoznacznie problem, który w okresie PRL by∏ wielokrotnie przedmio-
tem konfliktów mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏em i wierzàcymi. Rozstrzyga jà w duchu zasad paƒstwa demokra-
tycznego, nawiàzujàc do art. 19 ustawy, zgodnie z którym (art. 19 ust. 1 w zwiàzku z ust. 2 pkt 10) nauczanie
religii i g∏oszenie jej, w tym za pomocà prasy, ksià˝ek i innych druków oraz filmów i Êrodków audiowizualnych,
wyp∏ywa ze swobody pe∏nienia funkcji religijnych, z której koÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe korzystajà na za-
sadach równouprawnienia.

W tych warunkach tworzenia si´ nowego modelu stosunków mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami (zwiàzkami
wyznaniowymi) oraz zdecydowanego zbli˝enia si´ ochrony prawnej wolnoÊci sumienia i wyznania do standar-
dów demokratycznych, a zarazem w warunkach trudnego dla jednolitej wyk∏adni obowiàzujàcego stanu praw-
nego – dosz∏o do wprowadzenia nauczania religii do szkó∏ podstawowych, na podstawie instrukcji Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r., dotyczàcej powrotu nauczania religii do szkó∏. Trzeba nadmie-
niç, ˝e obowiàzujàcy jeszcze wówczas art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oÊwiaty i wy-
chowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, ze zm.) stanowi∏, ˝e „Szko∏y i inne placówki oÊwiatowo-wychowawcze sà in-
stytucjami Êwieckimi. Ca∏okszta∏t nauczania i wychowania w tych instytucjach ma charakter Êwiecki”.

Ustawa o systemie oÊwiaty z 7 wrzeÊnia 1991 r., uchwalona w warunkach paƒstwa demokratycznego, prze-
widywa∏a ju˝ nauk´ religii w publicznych szko∏ach i przedszkolach. Art. 12 ustawy o systemie oÊwiaty stanowi
w ust. 1: „Publiczne przedszkola, szko∏y podstawowe i gimnazja organizujà nauk´ religii na ˝yczenie rodziców,
publiczne szko∏y ponadgimnazjalne na ˝yczenie bàdê rodziców, bàdê samych uczniów; po osiàgni´ciu pe∏no-
letnoÊci o pobieraniu nauki religii decydujà uczniowie”; a w ust. 2: „Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania w porozumieniu z w∏adzami KoÊcio∏a Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego KoÊcio∏a Prawos∏aw-
nego oraz innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, warunki i sposób
wykonywania przez szko∏y zadaƒ, o których mowa w ust. 1”.

Na podstawie cytowanego wy˝ej art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oÊwiaty Minister Edukacji Narodowej wy-
da∏ rozporzàdzenie z 14 kwietnia 1992 r. Zgodnie z tym rozporzàdzeniem w publicznych przedszkolach orga-
nizuje si´ w ramach zaj´ç przedszkolnych nauk´ religii na ˝yczenie rodziców (opiekunów prawnych). W pu-
blicznych szko∏ach podstawowych i gimnazjach oraz szko∏ach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
w ramach planu zaj´ç szkolnych, organizuje si´ nauk´ religii i etyki. W szko∏ach podstawowych i gimnazjach
– na ˝yczenie rodziców (opiekunów prawnych), a w szko∏ach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na
˝yczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samych uczniów; po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci o pobieraniu re-
ligii i etyki decydujà sami uczniowie.

W okresie od uchwalenia ustaw z 17 maja 1989 r., a zw∏aszcza ustawy o gwarancjach, do czasu uchwale-
nia nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., dokonywa∏a si´ przebudowa dotychczasowego modelu stosunków
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mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowymi. Nast´powa∏a przebudowa polegajàca na odcho-
dzeniu od skrajnego modelu paƒstwa Êwieckiego, oddzielonego od koÊcio∏ów, zmierzajàcego ku pe∏nej laicy-
zacji – ku szerokiej formule paƒstwa Êwieckiego gwarantujàcego demokratyczne standardy wolnoÊci sumie-
nia i wyznania w warunkach pluralizmu, neutralnoÊci i bezstronnoÊci paƒstwa wobec religii, gwarantujàcego
równie˝ nauczanie religii w szko∏ach publicznych. Na kszta∏t wy∏aniajàcego si´ nowego typu relacji mi´dzy
paƒstwem a koÊcio∏ami, mieszczàcego si´ nadal w szerokim, wspó∏czesnym modelu paƒstwa Êwieckiego,
w którym jednak termin „paƒstwo Êwieckie” traci swojà pierwotnà ostroÊç i jednoznacznoÊç, oraz na treÊç sze-
roko poj´tej wolnoÊci sumienia i wyznania wp∏ywa∏y w tym okresie w szczególnoÊci: ustawy wyznaniowe z 17 ma-
ja 1989 r., konstytucyjne zmiany ustrojowe, a w szczególnoÊci obowiàzujàca od 1 stycznia 1990 r. konstytucyjna
zasada demokratycznego paƒstwa prawnego, ale tak˝e tradycje, uk∏ad spo∏ecznych stosunków wyznaniowych
i pozycja KoÊcio∏a katolickiego. W sferze politycznej istotne znaczenie mia∏a dokonujàca si´ zmiana uk∏adu si∏
politycznych (w parlamencie, w rzàdzie). Te czynniki przesàdzi∏y o kszta∏cie, jaki przybra∏a konstytucyjna regu-
lacja wolnoÊci sumienia i wyznania w Konstytucji z 1997 r. w ramach wspomnianej szerokiej, pojemnej idei wol-
noÊci sumienia i wyznania, wynikajàcej ze wspó∏czesnych standardów demokratycznego, pluralistycznego spo-
∏eczeƒstwa, standardów wskazanych wy˝ej, w Êwietle najwa˝niejszych aktów mi´dzynarodowych
i orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka. 

Szczególne znaczenie w kszta∏tujàcym si´ w Rzeczypospolitej Polskiej nowym modelu stosunków mi´dzy
paƒstwem a koÊcio∏ami mia∏o – ze wzgl´du na dominujàcà pozycj´ KoÊcio∏a katolickiego w strukturze wyzna-
niowej spo∏eczeƒstwa polskiego oraz wielowiekowe tradycje – podpisanie 28 lipca 1993 r. Konkordatu mi´dzy
Stolicà Apostolskà i Rzeczàpospolità Polskà (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318; dalej: konkordat). Prezydent RP
ratyfikowa∏ konkordat 23 lutego 1998 r., po kilkuletniej dyskusji i sporach politycznych.

Ratyfikacja konkordatu zamyka okres formowania si´ nowego, respektujàcego standardy demokratyczne,
ale opartego na historycznych tradycjach, modelu stosunków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em katolickim.
Szczególna pozycja KoÊcio∏a katolickiego, wynikajàca z zawarcia traktatu, zosta∏a potwierdzona w Konstytucji
RP (art. 25 ust. 4). Konstytucja, okreÊlajàc model stosunków mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàzka-
mi wyznaniowymi (art. 25 ust. 3), przyj´∏a, co do istoty, to samo uj´cie, które zosta∏o zamieszczone w art. 1
konkordatu, podkreÊlajàce poszanowanie wzajemnej niezale˝noÊci i autonomii paƒstwa i koÊcio∏a, ka˝dego
w swojej dziedzinie (zakresie) oraz wspó∏dzia∏ania dla dobra cz∏owieka i dobra wspólnego.

Wraz z ratyfikacjà konkordatu ewoluowa∏o znaczenie normatywne poj´cia „paƒstwa Êwieckiego”, zamiesz-
czonego w art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach, stanowiàcym, i˝ „Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem Êwiec-
kim, neutralnym w sprawach religii i przekonaƒ”. Kszta∏tujàcy si´ w Rzeczypospolitej Polskiej model paƒstwa
Êwieckiego wynika∏ odtàd nie tylko z ustawy o gwarancjach, ale musia∏ uwzgl´dniaç odpowiednie treÊci nor-
matywne przepisów konkordatu, który po ratyfikacji sta∏ si´ aktem prawnym porzàdku prawnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej o wy˝szej mocy obowiàzywania ni˝ ustawa o gwarancjach.

Warto zwróciç uwag´, co jest istotne dla rozpatrywanej przez Trybuna∏ sprawy, na brzmienie przepisów art. 12
ust. 2-4 konkordatu, wskazujàcych na kilka istotnych aspektów wolnoÊci nauczania religii katolickiej,
a w szczególnoÊci na problem programów nauczania religii katolickiej oraz treÊci nauczania i wychowania re-
ligijnego. Przywo∏ane wy˝ej przepisy konkordatu majà nast´pujàce brzmienie: ust. 2: „Program nauczania re-
ligii katolickiej oraz podr´czniki opracowuje w∏adza koÊcielna i podaje je do wiadomoÊci kompetentnej w∏adzy
paƒstwowej”; ust. 3: „Nauczyciele religii muszà posiadaç upowa˝nienie (missio canonica) od biskupa diece-
zjalnego. Cofni´cie tego upowa˝nienia oznacza utrat´ prawa do nauczania religii. Kryteria wykszta∏cenia pe-
dagogicznego oraz forma i tryb uzupe∏niania tego wykszta∏cenia b´dà przedmiotem uzgodnieƒ kompetent-
nych w∏adz paƒstwowych z Konferencjà Episkopatu Polski”; ust. 4: „W sprawach treÊci nauczania
i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegajà przepisom i zarzàdzeniom koÊcielnym, a w innych spra-
wach przepisom paƒstwowym”.

5. TreÊç normatywna wskazanych wzorców konstytucyjnych.
Wnioskodawca wniós∏ o zbadanie zgodnoÊci zaskar˝onego rozporzàdzenia ze wskazanymi wy˝ej przepi-

sami Konstytucji. PrzejÊcie do oceny konstytucyjnej zaskar˝onego rozporzàdzenia, z punktu widzenia wska-
zanych wzorców kontroli konstytucyjnej, wymaga∏o uprzedniej analizy treÊci normatywnych wynikajàcych ze
wskazanych przez wnioskodawc´ przepisów konstytucyjnych. Trybuna∏ przypomina, i˝ sposób uj´cia materii
wolnoÊci sumienia i wyznania w Konstytucji z 1997 r. wynika z respektowania europejskich standardów demo-
kratycznych, ale tak˝e z polskich tradycji i uwarunkowaƒ spo∏ecznych, z ewolucji przemian ustrojowych do
czasu uchwalenia Konstytucji (stàd znaczenie punktu 3 niniejszego uzasadnienia). TreÊç normatywna przepi-
sów konstytucyjnych, okreÊlajàcych wolnoÊç sumienia i wyznania, winna byç, zdaniem Trybuna∏u, analizowa-
na w Êwietle standardów demokratycznego paƒstwa prawnego. Dlatego, co Trybuna∏ jeszcze raz podkreÊla,
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konieczne by∏o przedstawienie tych standardów (pkt 2 uzasadnienia niniejszego wyroku). Interpretacja wspo-
mnianych przepisów konstytucyjnych winna byç równie˝ osadzona w kontekÊcie wspomnianych polskich tra-
dycji i uwarunkowaƒ spo∏ecznych, które zosta∏y utrwalone w konkordacie. Dlatego równie˝ Trybuna∏ uzna∏ za
stosowne, dla potrzeb niniejszej sprawy, wczeÊniejsze omówienie niektórych przepisów konkordatu, chocia˝
nie zosta∏y one wskazane jako wzorce kontroli zaskar˝onych przepisów.

Materia konstytucyjna dotyczàca wolnoÊci sumienia i wyznania sk∏ada si´ z dwu cz´Êci: instytucjonalnej,
dotyczàcej zw∏aszcza relacji mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàzkami wyznaniowymi, regulowanej
przede wszystkim w art. 25 Konstytucji, oraz cz´Êci odnoszàcej si´ do indywidualnych gwarancji wolnoÊci su-
mienia i wyznania, wynikajàcych zw∏aszcza z art. 53 Konstytucji. Wymienione wy˝ej artyku∏y Konstytucji regu-
lujà szeroko poj´tà problematyk´ wolnoÊci sumienia i wyznania, poniewa˝ Konstytucja przyj´∏a metod´ (tech-
nik´) dyspersji „materii wyznaniowej”, polegajàcà na tym, ˝e materia ta regulowana jest w kilku przepisach
prawnych, rozmieszczonych w ró˝nych rozdzia∏ach sk∏adowych Konstytucji. Konstytucja z 1997 r. nie przyj´∏a
metody kondensacji, polegajàcej na ujmowaniu materii wyznaniowej w sposób zblokowany, grupujàcy normy
prawne regulujàce problematyk´ wyznaniowà w jednym obszernym artykule albo w szeregu artyku∏ach, na-
st´pujàcych po sobie, zamieszczonych w tej samej cz´Êci sk∏adowej Konstytucji, cz´sto opatrzonych wspól-
nym tytu∏em. Wspó∏czesne paƒstwa demokratyczne stosujà w tej kwestii ró˝ne metody, uwarunkowane naj-
cz´Êciej tradycjà czy realiami spo∏eczno-politycznymi, istniejàcymi w czasie uchwalania konstytucji (zob. 
J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunków paƒstwo-koÊció∏ (uj´cie komparatystyczne), „Paƒstwo i Pra-
wo” z. 4/2000, s. 24-29). Ró˝ne techniki czy metody regulacji konstytucyjnej zale˝à równie˝ od przyjmowane-
go w danym kraju modelu stosunków mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàzkami wyznaniowymi.

Przyj´cie metody dyspersji, rozrzucenia przepisów konstytucyjnych, regulujàcych materi´ wolnoÊci sumie-
nia i wyznania, nie wp∏ywa na hierarchi´ przepisów konstytucyjnych. W szczególnoÊci, zamieszczenie art. 25
Konstytucji, regulujàcego zw∏aszcza zagadnienia instytucjonalne wolnoÊci sumienia i wyznania, nie oznacza, i˝
usytuowanie tego artyku∏u w rozdziale I („Rzeczpospolita”), wÊród zasad ustrojowych, przesàdza o priorytecie
art. 25 nad art. 53 Konstytucji w procesie wyk∏adni Konstytucji. Art. 25 i art. 53 majà charakter komplementarny
i winny byç rozpatrywane jako pewna ca∏oÊç. Przyj´ta metoda regulacji powoduje równie˝, ˝e szczególnego
znaczenia nabiera wyk∏adnia systemowa; powy˝sze artyku∏y Konstytucji winny byç interpretowane w szerszym
kontekÊcie konstytucyjnym, a zw∏aszcza w kontekÊcie: ogólnych przepisów ustrojowych; postanowieƒ wst´pu
do Konstytucji (odniesienie do Boga, do tradycji polskich, do zasady pomocniczoÊci); art. 2, okreÊlajàcego za-
sad´ demokratycznego paƒstwa prawnego; art. 30 (zasada godnoÊci osoby ludzkiej); art. 32, okreÊlajàcego
prawo do równego traktowania przez w∏adze publiczne i wprowadzajàcego zakaz dyskryminacji „z jakiejkolwiek
przyczyny”; art. 31 ust. 3 dotyczàcego ogólnych (wspólnych) zasad ograniczania praw i wolnoÊci, który to prze-
pis znajduje swà konkretyzacj´ w art. 53 ust. 5 (stanowiàcym lex specialis na tle art. 31 ust. 3).

Wskazany przez wnioskodawc´, jako wzorzec kontroli, art. 53 ust. 3 Konstytucji, okreÊlajàcy prawo rodzi-
ców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekona-
niami, winien byç interpretowany z uwzgl´dnieniem zw∏aszcza art. 48 ust. 1. Zwiàzek ten jest na tyle istotny, ˝e
Konstytucja nakazuje w art. 53 ust. 3 odpowiednie stosowanie art. 48 ust. 1.

Trafnie podnosi si´ w doktrynie, ˝e skoro regulacji instytucjonalnej pozycji koÊcio∏ów i zwiàzków wyznanio-
wych, zamieszczonej w art. 25 Konstytucji, nadano postaç zasady ustrojowej, to interpretacja wszystkich in-
nych postanowieƒ konstytucyjnych musi byç prowadzona w sposób „przyjazny” tym zasadom, a wi´c w spo-
sób zapewniajàcy im maksymalnà mo˝liwoÊç realizacji. To istotnie pewna zaleta przyj´tej metody dyspersji
oraz nadania art. 25 Konstytucji statusu zasady ustrojowej (zob. L. Garlicki, op.cit., s. 6). Trybuna∏ pragnie te˝
podkreÊliç, ˝e przedmiotem rozbie˝noÊci lub sporów, dotyczàcych regulacji problematyki wyznaniowej we
wspó∏czesnych konstytucjach (demokratycznych), co jest widoczne równie˝ w Polsce, nie sà standardy demo-
kratyczne dotyczàce indywidualnych gwarancji wolnoÊci sumienia i wyznania. Te bowiem sà ujmowane wsz´-
dzie w sposób w miar´ jednolity. Paƒstwa demokratyczne ró˝nià si´ natomiast istotnie co do wyboru modelu
instytucjonalnego, b´dàcego konsekwencjà przyj´cia okreÊlonego modelu relacji mi´dzy paƒstwem a koÊcio-
∏ami i innymi zwiàzkami wyznaniowymi.

Wskazane przez wnioskodawc´, jako wzorce kontroli konstytucyjnej zaskar˝onego rozporzàdzenia, prze-
pisy art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji, nale˝y interpretowaç w kontekÊcie innych przepisów konstytucyjnych, przede
wszystkim w kontekÊcie pozosta∏ych przepisów Konstytucji, zw∏aszcza ust. 3 oraz ust. 4 tego artyku∏u. Art. 25
ust. 1 stanowi, ˝e „KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe sà równouprawnione”. Trybuna∏ Konstytucyjny pragnie
podkreÊliç, ˝e podstawà aksjologicznà okreÊlonego tutaj równouprawnienia instytucjonalnego jest identyczna,
indywidualna godnoÊç wyznawców wszystkich religii w demokratycznym spo∏eczeƒstwie pluralistycznym, sta-
nowiàca podstawowà przes∏ank´ jednakowej ochrony konstytucyjnej praw wyznawców ró˝nych religii, wyni-
kajàcych z wolnoÊci religijnej. Równouprawnienie instytucjonalne koÊcio∏ów jest tego konsekwencjà. W p∏asz-
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czyênie ustrojowej zasada równouprawnienia koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych wyklucza mo˝liwoÊç
ustanowienia religii paƒstwowej, nadania paƒstwu charakteru wyznaniowego. TreÊcià zasady równouprawnie-
nia koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych na gruncie Konstytucji jest, jak podkreÊli∏ w jednym z wyroków Trybu-
na∏ Konstytucyjny, przyj´cie zasady, aby „wszystkie koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe posiadajàce wspólnà cech´
istotnà by∏y traktowane równo. JednoczeÊnie zasada ta zak∏ada odmienne traktowanie koÊcio∏ów i zwiàzków
wyznaniowych, które nie posiadajà wspólnej cechy istotnej z punktu widzenia danej regulacji” (wyrok TK 
z 2 kwietnia 2003 r., sygn. K 13/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 28). Z takiego uj´cia wynika zakaz dyskrymina-
cji i uprzywilejowania koÊcio∏ów w sprawie, w której wszystkie posiadajà okreÊlone przez prawo wymogi. Ale
nie oznacza to, ˝e nie sà dopuszczalne konstytucyjnie pewne zró˝nicowania statusu poszczególnych wyznaƒ
(por. S. Bo˝yk, Konstytucyjna zasada równouprawnienia koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych, [w:] Za-
sada równoÊci w prawie, red. H. Zi´ba-Za∏ucka, M. Kijowski, Rzeszów 2004, s. 95). Zró˝nicowanie to wynika
ju˝ chocia˝by z art. 25 ust. 4 stanowiàcego, ˝e stosunki mi´dzy Rzeczàpospolità a KoÊcio∏em katolickim okre-
Êlajà nie tylko ustawy, ale tak˝e umowa mi´dzynarodowa ze Stolicà Apostolskà. W tym kontekÊcie Trybuna∏
pragnie podkreÊliç, co wskazuje si´ tak˝e zgodnie w doktrynie, ˝e zasady równouprawnienia instytucjonalne-
go nie mo˝na pojmowaç jako zasady tworzàcej ekspektatyw´ uzyskania równoÊci faktycznej (por. L. Garlicki,
op.cit., s. 12 oraz cytowana tam˝e literatura przedmiotu).

Inne przepisy art. 25 Konstytucji, a mianowicie ust. 2 i 3, jeszcze wyraêniej wskazujà, ˝e spoÊród znanych
wspó∏czeÊnie dwóch generalnych modeli, dotyczàcych relacji mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàz-
kami wyznaniowymi, a mianowicie systemu powiàzania paƒstwa oraz systemu rozdzielnoÊci paƒstwa oraz ko-
Êcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych – Konstytucja z 1997 r. wybra∏a rozwiàzanie mieszczàce si´ w ramach mo-
delu drugiego. Wskazany jako wzorzec kontroli konstytucyjnej art. 25 ust. 2 Konstytucji, skierowany do
wszystkich w∏adz publicznych RP, stanowi, ˝e „W∏adze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowujà bez-
stronnoÊç w sprawach przekonaƒ religijnych, Êwiatopoglàdowych i filozoficznych, zapewniajàc swobod´ ich
wyra˝ania w ˝yciu publicznym”.

Natomiast cechà charakterystycznà tzw. systemu powiàzaƒ paƒstwa z koÊcio∏ami lub zwiàzkami wyznanio-
wymi jest wyznaniowy charakter paƒstwa. Paƒstwo opowiada si´, w ramach takiego modelu, za okreÊlonà re-
ligià, która uzyskuje pozycj´ uprzywilejowanà w stosunku do pozosta∏ych religii. Wyznanie obywateli jest spra-
wà publicznà, nast´puje przesycenie dzia∏alnoÊci paƒstwa treÊciami religijnymi. Elementy systemu powiàzaƒ
dostrzec mo˝na tak˝e w niektórych takich europejskich krajach demokratycznych, w których konstytucyjnie
wprowadzono na przyk∏ad religi´ paƒstwowà (Norwegia), religi´ dominujàcà (religia prawos∏awna w Grecji) lub
religi´ narodowà (w Danii KoÊció∏ ewangelicko-luteraƒski jest koÊcio∏em narodowym), a tak˝e w takich, w któ-
rych piastowanie okreÊlonych wysokich stanowisk paƒstwowych nale˝y do wyznawców religii paƒstwowej
(monarchowie w Wielkiej Brytanii, Norwegii lub Danii). Religia jest w takim systemie z regu∏y przedmiotem obo-
wiàzkowym we wszystkich szko∏ach publicznych (zob. M. Pietrzak, op.cit., s. 61-69).

Trybuna∏ pragnie zaznaczyç, ˝e rozwiàzania konstytucyjne w ramach modelu rozdzia∏u paƒstwa oraz ko-
Êcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych sà zró˝nicowane w ró˝nych paƒstwach. Wszelkie rozwiàzania praw-
ne mieszczàce si´ w ramach takiego, szeroko rozumianego modelu mo˝na nadal kwalifikowaç jako rozwiàza-
nia funkcjonujàce w ramach szeroko poj´tego paƒstwa Êwieckiego. Jednak w drugiej po∏owie XX wieku nie
akcentuje si´ ju˝ „antywyznaniowoÊci” paƒstwa Êwieckiego, b´dàcej pierwotnà cechà tego paƒstwa, lecz neu-
tralnoÊç religijnà, Êwiatopoglàdowà paƒstwa Êwieckiego. W nielicznych konstytucjach znajdujemy wspó∏cze-
Ênie poj´cie „paƒstwa Êwieckiego” na okreÊlenie relacji mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami (zwiàzkami wyznanio-
wymi); figuruje ono w konstytucji Francji z 1958 r., tak˝e w konstytucjach Rosji i Albanii. W innych
konstytucjach znajdujà si´ natomiast okreÊlenia akcentujàce z regu∏y zakaz istnienia koÊcio∏a paƒstwowego,
wyznania paƒstwowego czy religii paƒstwowej (Niemcy, Hiszpania, Litwa). W literaturze znaleêç mo˝na zarów-
no szeroko rozumiane poj´cie ÊwieckoÊci paƒstwa (zob. M. Pietrzak, op.cit., s. 86-94), jak i wàskie rozumienia
paƒstwa Êwieckiego, b´dàce kwalifikowanà postacià systemu rozdzia∏u paƒstwa i koÊcio∏ów, przy jednocze-
snej konstytucjonalizacji paƒstwa Êwieckiego (J. Szymanek, op.cit., s. 37).

Zdaniem Trybuna∏u Konstytucyjnego, okreÊlenie, w odniesieniu do paƒstw demokratycznych, jakiegoÊ roz-
wiàzania prawnego, bàdê rozwiàzaƒ prawnych, za pomocà poj´cia „paƒstwa Êwieckiego” – nie jest wspó∏cze-
Ênie niezb´dne, a niekiedy mo˝e nawet byç mylàce. Istotne jest to, czy treÊci normatywne wprowadzonych do
Konstytucji poj´ç, okreÊlajàcych relacj´ mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàzkami wyznaniowymi,
chronià niezale˝noÊç koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, ich wzajemnà autonomi´, w stopniu wystarczajà-
cym, aby respektowaç standardy wolnoÊci sumienia i wyznania jednostki oraz swobodne funkcjonowanie in-
stytucji religijnych, umo˝liwiajàcych indywidualne przejawianie si´ wolnoÊci sumienia i wyznania, a tak˝e prze-
jawy publiczne tej wolnoÊci w ró˝nych sferach, mi´dzy innymi, w sferze nauczania religii, ale w sposób
niegodzàcy w wolnoÊç sumienia i wyznania wyznawców innej religii oraz uwzgl´dniajàcy tych, którzy nie wy-
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znajà ˝adnej religii. Regulacja konstytucyjna (i w ogóle prawna), dotyczàca relacji mi´dzy paƒstwem a koÊcio-
∏em i innymi zwiàzkami wyznaniowymi, b´dzie wi´c zgodna ze standardami demokratycznymi, przede wszyst-
kim wówczas, gdy b´dzie zgodna z fundamentalnà zasadà pluralizmu idei, poglàdów i dzia∏aƒ w spo∏eczeƒ-
stwie demokratycznym.

Przyj´te w art. 25 ust. 2 Konstytucji, wskazanym równie˝ przez wnioskodawc´ jako wzorzec kontroli konsty-
tucyjnej, rozwiàzanie, zgodnie z którym w∏adze publiczne w RP zachowujà bezstronnoÊç w sprawach przeko-
naƒ religijnych, Êwiatopoglàdowych, w kontekÊcie analizowanego wy˝ej ust. 1 tego artyku∏u oraz w kontekÊcie
ust. 3 tego artyku∏u, stanowiàcego, ˝e stosunki mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàzkami wyznanio-
wymi sà kszta∏towane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezale˝noÊci w swoim zakre-
sie – mieÊci si´ w ramach ogólnie pojmowanego modelu rozdzielenia paƒstwa oraz koÊcio∏ów i innych zwiàz-
ków wyznaniowych. Rozwiàzanie to jest zgodne z koncepcjà neutralnoÊci Êwiatopoglàdowej paƒstwa,
przyjaznego wobec koÊcio∏ów i wspó∏pracujàcego z nimi, zapewniajàcego ka˝demu wolnoÊç sumienia i religii,
co wszak˝e nie mo˝e oznaczaç, ˝e dzia∏ania paƒstwa winny zmierzaç do zapewnienia faktycznej równoÊci in-
stytucjonalnej koÊcio∏ów, zwiàzków wyznaniowych i wszystkich religii. Gdyby tak by∏o, to w sytuacji istnienia ko-
Êcio∏ów i religii o bardzo zró˝nicowanym poparciu spo∏ecznym (w szczególnoÊci liczby wyznawców), rodzi∏oby
to nieuchronnà ingerencj´ paƒstwa (w∏adz publicznych), majàcà na celu osiàgni´cie faktycznej równoÊci mi´-
dzy koÊcio∏ami i religiami, co by∏oby w rezultacie sprzeczne z zasadà bezstronnoÊci paƒstwa oraz poszanowa-
nia autonomii i wzajemnej niezale˝noÊci paƒstwa, koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych.

BezstronnoÊç w∏adz publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 25 ust. 2, w kontekÊcie
autonomii i wzajemnej niezale˝noÊci, o której mowa w art. 25 ust. 3, oraz równouprawnienia koÊcio∏ów i innych
zwiàzków wyznaniowych (art. 25 ust. 1), nie mo˝e wi´c – zdaniem Trybuna∏u – oznaczaç faktycznej równoÊci
instytucjonalnej mi´dzy koÊcio∏em rzymskokatolickim, dominujàcym w spo∏eczeƒstwie polskim pod wzgl´dem
liczby wyznawców, a innymi koÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowymi. Nie mo˝e zarazem oznaczaç takich dzia-
∏aƒ paƒstwa (w∏adz publicznych), które aprobowa∏yby pozycj´ dominujàcà jednego koÊcio∏a przy dyskrymina-
cji innych koÊcio∏ów lub wyznaƒ. Akceptacja przez paƒstwo istniejàcego status quo w zakresie struktury wy-
znaniowej spo∏eczeƒstwa nie mo˝e wi´c prowadziç do zwi´kszania pozycji dominujàcej koÊcio∏a w wyniku
dzia∏aƒ samego paƒstwa (w∏adzy publicznej). BezstronnoÊç w∏adz publicznych w sprawach przekonaƒ religij-
nych (Êwiatopoglàdowych i filozoficznych), o których mowa w art. 25 ust. 2 Konstytucji, oznacza natomiast, ˝e
dopuszczalna jest zmiana istniejàcego status quo w sferze struktury wyznaniowej, jednak˝e bez ingerencji
paƒstwa, w sposób „naturalny”, w wyniku ewolucji struktury ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, przy istniejàcej swobo-
dzie przekonaƒ religijnych czy Êwiatopoglàdowych i swobodzie wyboru dokonywanego przez ka˝dà jednost-
k´. Na w∏adzach publicznych, w myÊl art. 25 ust. 2 Konstytucji, spoczywa obowiàzek zapewnienia ka˝demu
swobody przekonaƒ i swobody ich wyra˝ania w ˝yciu publicznym, a tak˝e zwiàzanej z tym swobody podejmo-
wania odpowiednich decyzji. BezstronnoÊç w∏adz publicznych oraz respektowanie równouprawnienia koÊcio-
∏ów i zwiàzków wyznaniowych przez w∏adze publiczne wià˝e si´ wi´c ÊciÊle, co Trybuna∏ podkreÊla, z respek-
towaniem wolnoÊci przekonaƒ religijnych i Êwiatopoglàdowych oraz wolnoÊci ich wyra˝ania w ˝yciu
publicznym.

Interpretacja treÊci normatywnych art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji winna byç wi´c dokonywana w Êcis∏ym
zwiàzku z art. 53 ust. 1 Konstytucji, w którym mowa o zapewnieniu ka˝demu (przez w∏adze publiczne) wolno-
Êci religii (i wolnoÊci sumienia) oraz w zwiàzku z art. 53 ust. 2 Konstytucji. Ten ostatni przepis Konstytucji sta-
nowi, ˝e: „WolnoÊç religii obejmuje wolnoÊç wyznawania lub przyjmowania religii wed∏ug w∏asnego wyboru
oraz uzewn´trzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kul-
tu, modlitw´, uczestniczenie w obrz´dach, praktykowanie i nauczanie. WolnoÊç religii obejmuje tak˝e posia-
danie Êwiàtyƒ i innych miejsc kultu w zale˝noÊci od potrzeb ludzi wierzàcych oraz prawo osób do korzystania
z pomocy religijnej tam, gdzie si´ znajdujà”.

Art. 53 ust. 2 Konstytucji wyra˝a sfery wolnoÊci religijnej: wyznawanie religii, przyjmowanie religii wed∏ug
w∏asnego wyboru oraz jej uzewn´trznianie, posiadanie Êwiàtyƒ i innych miejsc kultu, korzystnie z pomocy re-
ligijnej; a tak˝e okreÊla prawa ka˝dego wynikajàce z wolnoÊci religijnej: uprawianie kultu, modlitwa, uczestni-
czenie w obrz´dach, praktykowanie, nauczanie. Wymienione wy˝ej prawa ka˝dego, wynikajàce z wolnoÊci re-
ligii, mogà byç uzewn´trzniane indywidualnie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie, a w∏adze publiczne RP,
zgodnie z art. 25 ust. 2 w zwiàzku z art. 53 ust. 1 Konstytucji, winny te prawa zapewniç ka˝demu na zasadzie
dobrowolnoÊci. Dotyczy to tak˝e prawa do nauczania religii i prawa do korzystania z nauki religii – istotnych
dla niniejszej sprawy.

W Êwietle powy˝szej analizy Trybuna∏ pragnie podkreÊliç, ˝e na gruncie Konstytucji, a zw∏aszcza art. 25 ust. 2
oraz art. 53 ust. 1 i 2 – bezstronnoÊç dzia∏ania w∏adz publicznych w sprawach przekonaƒ religijnych polega
w szczególnoÊci na zapewnieniu ka˝demu korzystania z wszystkich praw wynikajàcych z wolnoÊci religijnej,
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a tak˝e na zapewnieniu koÊcio∏om i zwiàzkom wyznaniowym posiadania Êwiàtyƒ i innych miejsc kultu. Powy˝sze
przes∏anki sà zarazem koniecznymi warunkami równouprawnienia koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych.

Zdaniem Trybuna∏u Konstytucyjnego, art. 53 ust. 2 Konstytucji wyra˝a nie tylko sfery wolnoÊci religijnej, wy-
nikajàce z tej wolnoÊci prawa cz∏owieka oraz uprawnienia koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych. Wyra˝a tak˝e
funkcje, kierunki dzia∏alnoÊci koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych.

W Êwietle art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji, w∏adze publiczne dzia∏ajà bezstron-
nie, a koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe sà równouprawnione, jeÊli ka˝dy mo˝e korzystaç z praw wynikajàcych
z wolnoÊci religijnej, a koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe mogà wype∏niaç swe funkcje wynikajàce z wolnoÊci reli-
gii i korzystaç z uprawnieƒ koniecznych dla realizacji tych funkcji, przy czym funkcje te realizujà zapewniajàc
w sposób równoprawny, ka˝demu z wyznawców ró˝nych religii i wyznaƒ, prawa b´dàce konsekwencjà wol-
noÊci religii, o których mowa w art. 53 ust. 2 i 3 Konstytucji.

Trybuna∏ zwraca równie˝ uwag´, ˝e równouprawnienie koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, o którym mo-
wa w art. 25 ust. 1 Konstytucji, nale˝y interpretowaç w kontekÊcie przepisów ust. 4 i 5 tego˝ artyku∏u.

Równoprawny z innymi koÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowymi status prawno-konstytucyjny koÊcio∏a rzym-
skokatolickiego nale˝y interpretowaç w Êwietle przepisu art. 25 ust. 4 Konstytucji, stanowiàcego swoistà lex spe-
cialis wobec pozosta∏ych przepisów art. 25 Konstytucji, a zw∏aszcza wobec art. 25 ust. 1 Konstytucji. Art. 25
ust. 4 Konstytucji odsy∏a bowiem równie˝ do umowy mi´dzynarodowej zawartej mi´dzy Rzeczàpospolità Pol-
skà a Stolicà Apostolskà (konkordatu), okreÊlajàcej stosunki mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a KoÊcio∏em ka-
tolickim. W ten sposób, przepisy ratyfikowanego konkordatu sta∏y si´ nie tylko cz´Êcià porzàdku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej, o wy˝szej mocy obowiàzywania ni˝ przepisy ustawowe, ale zosta∏y, na mocy art. 25
ust. 4 Konstytucji, faktycznie inkorporowane do materii konstytucyjnej.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e art. 25 ust. 4 Konstytucji oraz konkordat okreÊlajà szczególnà pozycj´ instytucjo-
nalnà KoÊcio∏a katolickiego w systemie prawnym RP, odzwierciedlajàcà jego dominujàcà pozycj´ w strukturze
wyznaniowej RP. Trybuna∏ pragnie jednak podkreÊliç, ˝e ta szczególna pozycja instytucjonalna nie mo˝e w ˝a-
den sposób dotykaç równych praw ka˝dego, wynikajàcych z wolnoÊci wszystkich religii i wyznaƒ.

W Êwietle art. 25 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 53 ust. 2 i 3, a w konsekwencji tak˝e w zwiàzku art. 48 ust. 1,
do którego odsy∏a art. 53 ust. 3 Konstytucji – w zakresie zapewnienia praw wynikajàcych z wolnoÊci religii,
okreÊlonych w art. 53 ust. 2 i 3 Konstytucji, koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe sà równouprawnione, a w∏adze pu-
bliczne winny zachowaç bezstronnoÊç okreÊlonà w art. 25 ust. 2 Konstytucji. Szczególna pozycja instytucjo-
nalna KoÊcio∏a katolickiego, wynikajàca z art. 25 ust. 4 Konstytucji i z Konkordatu, ma wi´c, w Êwietle art. 25
ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 53 ust. 2 i 3 Konstytucji, swoje ograniczenia, b´dàce konsekwencjà równych praw
ka˝dego, wynikajàcych z wolnoÊci religii, w tym tak˝e równych praw, wynikajàcych z wolnoÊci nauczania ka˝-
dej religii. Art. 25 ust. 4 Konstytucji stanowi wi´c, na gruncie innych przepisów tego artyku∏u lex specialis
o ograniczonym zakresie, skoro szczególna regulacja pozycji instytucjonalnej KoÊcio∏a Katolickiego jest ogra-
niczona równoprawnoÊcià wyznawców wszystkich religii i wyznaƒ, w zakresie praw wynikajàcych z art. 53 Kon-
stytucji, w szczególnoÊci z jego ust. 2 i 3.

6. Kontrola zaskar˝onego rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. z wzorcami kon-
stytucyjnymi: art. 25 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji.

Nale˝y przypomnieç, ˝e poddane kontroli konstytucyjnej zaskar˝one rozporzàdzenie uzupe∏nia, o dwa do-
datkowe przepisy, wydane wczeÊniej rozporzàdzenie z 30 kwietnia 2007 r. To spostrze˝enie jest istotne, gdy˝
dodane do rozporzàdzenia zmienionego z 30 kwietnia 2007 r. przepisy § 20 ust. 4a oraz § 22 ust. 2a nale˝y
rozpatrywaç w kontekÊcie ca∏ego rozporzàdzenia z 30 kwietnia 2007 r., co dla analizy zarzutów wnioskodaw-
cy ma istotne znaczenie.

Wnioskodawca zarzuca zaskar˝onemu rozporzàdzeniu naruszenie art. 25 ust. 2 Konstytucji z powodu bra-
ku bezstronnoÊci, a tym samym braku neutralnoÊci w∏adz publicznych w sprawach przekonaƒ religijnych,
Êwiatopoglàdowych i filozoficznych. Naruszenia powy˝szego przepisu wnioskodawca dopatruje si´ w tym, ˝e
zaskar˝one rozporzàdzenie wspiera religi´ kosztem innego Êwiatopoglàdu, promuje religi´, wywo∏uje presj´
na uczniów lub rodziców (opiekunów prawnych), aby wybrali nauk´ religii. Promocji religii dopatruje si´ wnio-
skodawca w tym, ˝e jednym z celów wydanego rozporzàdzenia jest motywowanie ucznia do dodatkowego wy-
si∏ku oraz docenienie pracy wynikajàcej z uczestnictwa w zaj´ciach religii albo etyki, a tak˝e w tym, ˝e wlicza-
nie ocen z religii do Êredniej ocen w ramach klasyfikacji koƒcowej lub rocznej ma zach´ciç uczniów do wyboru,
mi´dzy innymi, nauki religii, a tych którzy dokonali ju˝ takiego wyboru, ma motywowaç do zaanga˝owania
w nauk´ religii; w istocie rzeczy – zdaniem wnioskodawcy – ma tak˝e powstrzymywaç przed rezygnacjà
z ucz´szczania na te zaj´cia. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy, wybór dokonany przez uczniów nie b´dzie
ca∏kowicie wolny, lecz dokonywany pod presjà ekspektatywy dobrej oceny z religii. 
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Na wst´pie Trybuna∏ pragnie przypomnieç, o czym wspomniano ju˝ w pkt 3 tego uzasadnienia, ˝e ustawa
o systemie oÊwiaty w art. 12 ust. 1 stworzy∏a obowiàzujàcà do tej pory podstaw´ prawnà nauczania religii na
˝yczenie rodziców (po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci decydujà sami uczniowie), w publicznych przedszkolach,
szko∏ach podstawowych, gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych. Wymienione wy˝ej jednostki oÊwiatowe
organizujà nauczanie religii. Art. 12 ust. 2 powy˝szej ustawy upowa˝ni∏ ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty
i wychowania w porozumieniu z KoÊcio∏em katolickim, KoÊcio∏em prawos∏awnym oraz innymi koÊcio∏ami
i zwiàzkami wyznaniowymi do okreÊlenia, w drodze rozporzàdzenia, warunków i sposobu wykonywania przez
szko∏y zadaƒ, o których mowa w art. 12 ust. 1. Na tej podstawie zosta∏o wydane rozporzàdzenie z 14 kwietnia
1992 r. O rozporzàdzeniu tym wspomina sam wnioskodawca, przypominajàc, ˝e zgodnie z ustawà o systemie
oÊwiaty „uczniowie – na podstawie decyzji swoich rodziców (opiekunów prawnych) ewentualnie w∏asnej, mo-
gà ucz´szczaç na lekcje religii, na lekcje etyki, albo nie ucz´szczaç na ˝adne z wymienionych zaj´ç”.

Przywo∏anie powy˝szych aktów prawnych jest istotne, poniewa˝ niektóre argumenty wnioskodawcy, przy-
toczone w uzasadnieniu wniosku, dotyczà nie tylko zaskar˝onego rozporzàdzenia, wprowadzajàcego wlicza-
nie, do Êredniej rocznej oraz do Êredniej w klasyfikacji koƒcowej, rocznych ocen, mi´dzy innymi, z religii, lecz
odnoszà si´, generalnie, do szerszego problemu, a mianowicie do nauczania religii w szko∏ach publicznych.
Trybuna∏ przypomina w zwiàzku z tym, ˝e szereg przepisów wspomnianego wy˝ej rozporzàdzenia z 14 kwiet-
nia 1992 r., odnoszàcego si´ do nauczania religii w szko∏ach i przedszkolach publicznych, by∏o ju˝ przedmio-
tem kontroli Trybuna∏u Konstytucyjnego z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 1992 r.
Jako wzorce kontroli Rzecznik wskaza∏ przepisy obowiàzujàcej wówczas konstytucji, a tak˝e przepisy kilku ustaw.
Niektóre ustalenia Trybuna∏u, w zwiàzku z powy˝szym wnioskiem Rzecznika, zawarte w orzeczeniu z 20 kwietnia
1993 r. (sygn. U 12/92, OTK w 1993 r., cz. I, poz. 9), pozostajà istotne dla rozpatrywanej przez Trybuna∏ niniej-
szej sprawy. W szczególnoÊci Trybuna∏ pragnie przypomnieç nast´pujàcy fragment uzasadnienia wspomnia-
nego orzeczenia: „Umieszczanie ocen z religii na Êwiadectwie szkolnym jest konsekwencjà organizowania na-
uczania religii przez szko∏y publiczne. Art. 22 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o systemie oÊwiaty, zobowiàzuje Ministra
Edukacji Narodowej m.in. do ustalania »sposobu prowadzenia przez szko∏y i placówki dokumentacji przebie-
gu nauczania«. Nie mówi si´ tu o ˝adnych wyjàtkach. Âwiadectwo szkolne obejmuje wszystkie zaj´cia szkol-
ne – obowiàzkowe i ponadobowiàzkowe i dlatego brakuje przes∏anek do obligatoryjnego wy∏àczenia religii.
OczywiÊcie Minister Edukacji Narodowej móg∏by zadecydowaç inaczej i znieÊç wymóg umieszczania ocen na
Êwiadectwie szkolnym”.

Trybuna∏ podkreÊla, ˝e nauczanie religii jest jednym z elementów wolnoÊci religii okreÊlonej w art. 53 ust. 2
Konstytucji, obok, mi´dzy innymi, uprawiania kultu, modlitwy, uczestniczenia w obrz´dach i praktykowania,
posiadania Êwiàtyƒ i innych miejsc kultu oraz prawa do korzystania z pomocy religijnej. WolnoÊç religii wià˝e
si´ zawsze z wolnoÊcià wyznawania lub przyjmowania religii wed∏ug w∏asnego wyboru, poprzez swój wybór,
swojà decyzj´; indywidualnie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie. WolnoÊç uzewn´trzniania religii dotyczy
tak˝e wolnoÊci nauczania religii. Musi ona nast´powaç po przejawieniu swobodnej decyzji zainteresowanych,
przy pe∏nym respektowaniu ich woli. Trybuna∏ podkreÊla, ˝e zgodnie z art. 53 Konstytucji, respektujàcym
wspó∏czesne standardy praw i wolnoÊci jednostki w spo∏eczeƒstwie demokratycznym, a w szczególnoÊci
zgodnie z ust. 1-3 art. 53 Konstytucji, w∏adze publiczne nie decydujà o prawie do nauczania religii, jak zresz-
tà w ogóle o prawie do wolnoÊci religii. W∏adze publiczne okreÊlajà i realizujà gwarancje wolnoÊci religii, w tym
tak˝e gwarancje nauczania religii jako jednego z elementów wolnoÊci religii.

Wprowadzenie, w wyniku zaskar˝onego rozporzàdzenia, wliczania do Êredniej rocznej ocen (§ 20 ust. 4a roz-
porzàdzenia zmienionego) oraz do Êredniej ocen w klasyfikacji koƒcowej (§ 22 ust. 2a rozporzàdzenia zmie-
nionego), obok Êredniej ocen z etyki i z obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych, tak˝e rocznych ocen z religii 
– jest, zdaniem Trybuna∏u, konsekwencjà wprowadzenia do programów nauczania nauki religii oraz konse-
kwencjà umieszczania ocen z religii na Êwiadectwach szkolnych w szko∏ach publicznych, co Trybuna∏, jak
wspomniano, podda∏ ju˝ kontroli w orzeczeniu z 20 kwietnia 1993 r. (sygn. akt U 12/92).

Trybuna∏ zwraca uwag´, ˝e zaskar˝enie rozporzàdzenia Ministra z 13 lipca 2007 r., wprowadzajàcego rocz-
ne oceny z religii oraz etyki i dodatkowych zaj´ç edukacyjnych do Êredniej rocznej oraz do Êredniej w klasyfi-
kacji koƒcowej – nast´puje w momencie, w którym umieszczanie ocen z religii na Êwiadectwach szkolnych
w szko∏ach publicznych oraz w ogóle nauczanie religii – nie sà ju˝ problemami budzàcymi kontrowersje kon-
stytucyjne. Na wnioskodawcy cià˝y∏ wi´c obowiàzek wykazania, dlaczego wliczanie ocen z religii do Êredniej
rocznej i Êredniej klasyfikacji koƒcowej, stanowiàce element systemu oceniania, b´dàcego cz´Êcià nauczania
religii – jest niezgodne ze wskazanymi wzorcami kontroli konstytucyjnej. Trybuna∏ zwraca w tym miejscu uwa-
g´, ˝e nie ma znaczenia, czy przedmiot jest obowiàzkowy czy fakultatywny; pod warunkiem, ˝e przedmiot fa-
kultatywny jest dobrowolnie, swobodnie wybrany oraz, co jest istotne w przypadku nauczania religii, ˝e przed-
miot ten nie jest sprzeczny ze Êwiatopoglàdem lub przekonaniami religijnymi rodziców (uczniów); w tym
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ostatnim przypadku bowiem swoboda wyboru by∏aby fikcyjna (art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konsty-
tucji). Konieczne jest równie˝ spe∏nienie innego, podstawowego wymogu, wynikajàcego z art. 53 ust. 4 Kon-
stytucji, odnoszàcego si´ generalnie do mo˝liwoÊci nauczania religii w szkole, a mianowicie, ˝e nauczanie re-
ligii koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego nie narusza wolnoÊci sumienia i religii innych osób.

Trybuna∏ pragnie w tym kontekÊcie ponownie zaznaczyç, ˝e zawarte w petitum wniosku zaskar˝enie wnio-
skodawcy jest, na tle konstytucyjnej oceny regulacji prawnej nauczania religii, bardzo wàskie. Wnioskodawca
formalnie nie kwestionuje w swym wniosku samego nauczania religii w publicznych szko∏ach; nie kwestionu-
je te˝ umieszczania ocen z religii na Êwiadectwach szkolnych w szko∏ach publicznych, a zaskar˝a jedynie wli-
czanie ocen z religii do Êredniej rocznej i Êredniej koƒcowej. W zwiàzku z tym, ˝e – jak wspomniano – argu-
menty zamieszczone przez wnioskodawc´ w uzasadnieniu nie dotyczà wy∏àcznie wliczania ocen z religii do
Êredniej rocznej i Êredniej koƒcowej ale odnoszà si´, wbrew oÊwiadczeniom wnioskodawcy na rozprawie, tak-
˝e do wystawiania ocen z religii na Êwiadectwach szkolnych szkó∏ publicznych, a niekiedy odnoszà si´ do na-
uczania religii w szko∏ach publicznych, Trybuna∏ przypomina, ˝e w wyroku z 5 maja 1998 r. (sygn. K 35/97, OTK ZU
nr 3/1998, poz. 32), dokona∏ ustaleƒ istotnych dla rozpatrywanej sprawy. Trybuna∏ stwierdzi∏ w powy˝szym wy-
roku mi´dzy innymi: „Z normy art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oÊwiaty wynika, ˝e kwestia wystawiania ocen
z religii na Êwiadectwach szkolnych szkó∏ publicznych nie jest traktowana przez ustawodawc´ samoistnie, lecz
stanowiç ma element obowiàzku szkó∏ organizowania religii na ˝yczenie rodziców bàdê rodziców i dzieci. Je-
dynie okreÊlenie sposobu i warunków realizacji tego zadania szkó∏ publicznych powierza ustawa Ministrowi
Edukacji Narodowej, upowa˝niajàc go do wydania stosownego rozporzàdzenia w porozumieniu z w∏adzami
koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, których stosunki z paƒstwem regulujà ustawy. Do zakresu ustawowego
poj´cia warunków realizacji przez szko∏y publiczne organizowania nauki religii na ˝yczenie rodziców lub rodzi-
ców i dzieci nale˝y tak˝e kwestia wystawiania ocen z religii na Êwiadectwie szkolnym”.

Wnioskodawca krytycznie ocenia obowiàzujàcy stan prawny, w którym „w szko∏ach publicznych mo˝e byç
nauczana jedynie religia (Êwiatopoglàd religijny) reprezentowana przez zwiàzek wyznaniowy o uregulowanej
sytuacji prawnej”, a polskie prawo nie przewiduje propagowania w szkole jakiegokolwiek innego Êwiatopoglà-
du, np. ateistycznego, panteistycznego czy deistycznego. Przewidujàc wliczanie oceny z religii do Êredniej
ocen, w∏adze publiczne dodatkowo wspierajà Êwiatopoglàd teistyczny, opowiadajà si´ po jego stronie.

Zdaniem Trybuna∏u, jest rzeczà zrozumia∏à, ˝e w szko∏ach publicznych mo˝e byç nauczana jedynie religia
koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, gdy˝ wynika to wprost z art. 53 ust. 4
Konstytucji. Nauczanie okreÊlonej religii, podobnie jak szerzenie okreÊlonego Êwiatopoglàdu nie jest samoist-
nym, podstawowym prawem jednostki. Nauczanie religii – co Trybuna∏ przypomina – jest prawem wynikajà-
cym z wolnoÊci religii, z mo˝liwoÊci uzewn´trzniania w ten sposób swojej religii; jest prawem gwarantowanym
w art. 53, w szczególnoÊci w ust. 2 i 3. Wliczanie ocen z religii do Êredniej rocznej i koƒcowej jest – co Trybu-
na∏ podkreÊla ponownie – konsekwencjà wprowadzenia religii do programu nauczania oraz konsekwencjà wy-
stawiania ocen z religii na Êwiadectwach szkolnych szkó∏ publicznych. Jest to konsekwencja konstytucyjnych
gwarancji wolnoÊci religii, a nie wspierania Êwiatopoglàdu teistycznego. Uczeƒ (jego rodzice, opiekunowie
prawni) ma, na gruncie obowiàzujàcych przepisów, mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy naukà okreÊlonej religii a ety-
kà, jako przedmiotem dla tych, których nie cechuje Êwiatopoglàd religijny. Konstytucja nie przewiduje odr´b-
nych gwarancji nauczania dla wymienionych przez wnioskodawc´ Êwiatopoglàdów: ateistycznego, pante-
istycznego czy deistycznego. Trudno by∏oby sobie nawet wyobraziç organizacyjnie takie rozró˝nienie wÊród
przedmiotów do wyboru. Wiedz´ koniecznà na tym poziomie nauczania zainteresowani mogà otrzymaç, mi´-
dzy innymi, w ramach przedmiotu „etyka” lub innego przedmiotu w zakresie „dodatkowych zaj´ç edukacyj-
nych”, o których mowa w zaskar˝onym rozporzàdzeniu.

Uzasadniajàc powy˝sze zarzuty, wnioskodawca wià˝e je z tym, ˝e „szkolne nauczanie religii w Polsce obej-
muje, w przyt∏aczajàcej wi´kszoÊci przypadków, nauk´ religii rzymskokatolickiej”. Trybuna∏ Konstytucyjny pra-
gnie przypomnieç, ˝e wolnoÊç religii (wolnoÊç wyznania) nie prowadzi do równoÊci faktycznej. Skoro bowiem
jest to wolnoÊç religii, tak˝e w sferze nauczania, gwarantowana swobodà wyboru, a w∏adze publiczne winny,
zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji, zachowaç bezstronnoÊç w sprawach przekonaƒ religijnych, Êwiatopoglà-
dowych i filozoficznych, zapewniajàc swobod´ ich wyra˝ania w ˝yciu publicznym, a zgodnie z art. 25 ust. 1
Konstytucji winny traktowaç koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe w sposób równoprawny – to struktura Êwiadomo-
Êci spo∏ecznej w sprawach religijno-Êwiatopoglàdowych znajduje niewàtpliwie swoje odbicie w strukturze na-
uczania religii i etyki. Przewaga wierzàcych wyznania rzymskokatolickiego zwykle znajduje wi´c odbicie (zale-
˝y te˝ od struktury danego Êrodowiska) w tym, ˝e wi´kszoÊç uczniów wybiera nauk´ religii rzymskokatolickiej.

Trybuna∏ zwraca uwag´, jak nale˝y rozumieç równouprawnienie koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz
bezstronnoÊç w∏adz publicznych w sprawach przekonaƒ religijnych, Êwiatopoglàdowych i filozoficznych, na
gruncie Konstytucji. Trybuna∏ ustali∏, na gruncie Konstytucji, znaczenie normatywne wspomnianych poj´ç:
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„równouprawnienie”, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Konstytucji oraz „bezstronnoÊç”, o której mowa w art. 25
ust. 2 Konstytucji – w pkt 5 uzasadnienia niniejszego wyroku.

W piÊmie z 24 czerwca 2009 r. wnioskodawca powtórzy∏, formu∏ujàc w nieco inny sposób, w kontekÊcie
wskazanego naruszenia art. 25 ust. 1 Konstytucji, zarzuty wobec zaskar˝onego rozporzàdzenia, zwiàzane
z konsekwencjami „dominacji” religii rzymskokatolickiej, podnoszàc, ˝e lekcje religii katolickiej organizowane
sà praktycznie we wszystkich szko∏ach publicznych w Polsce, a lekcje innych religii w szko∏ach nielicznych, ˝e
system nauczania religii „promuje” religie „wi´kszoÊciowe”, a tak˝e ˝e uczniowie, którzy nie chcà ucz´szczaç
na lekcje religii katolickiej, nie majà mo˝liwoÊci ucz´szczania na lekcje etyki.

Zdaniem Trybuna∏u, ze sformu∏owania zarzutów zamieszczonych w powy˝szym piÊmie wynika, ˝e odno-
szà si´ one do sfery stosowania przepisów oraz ˝e odnoszà si´ nie tylko do zakresu zaskar˝enia, ale dotyczà
organizacji nauki religii „mniejszoÊciowych” oraz lekcji etyki. Przekonuje o tym tak˝e przywo∏anie toczàcych
si´ przed Europejskim Trybuna∏em spraw inicjowanych skargami przeciwko Polsce, w zwiàzku z organizacjà
lekcji etyki oraz religii innych ni˝ katolicka.

Trybuna∏ zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e mo˝e si´ zdarzyç w konkretnych przypadkach, w warunkach do-
minacji wyznania rzymskokatolickiego w strukturze wyznaniowej spo∏eczeƒstwa polskiego, i˝ wybór przedmio-
tu dodatkowego przez rodziców lub uczniów mo˝e nie byç w pe∏ni swobodny, lecz podejmowany pod presjà
„lokalnej” opinii publicznej. Swobodny wybór przedmiotu dodatkowego zale˝y bowiem w du˝ym stopniu od
respektowania w lokalnych spo∏ecznoÊciach zasad pluralizmu spo∏ecznego, tolerancji dla odmiennych prze-
konaƒ i wyznaƒ. W konkretnych przypadkach, w których dosz∏oby do presji zewn´trznej, naruszajàcej swo-
bodny wybór, by∏by to efekt niskiego poziomu kultury demokratycznej. Ta wa˝na kwestia, dostrzegana przez
Trybuna∏, le˝y jednak poza jego kognicjà. Trybuna∏ jest bowiem sàdem prawa; nie ocenia sfery stosowania pra-
wa. Z tych samych powodów, braku kognicji do rozpatrywania zarzutów dotyczàcych stanu faktycznego, Try-
buna∏ Konstytucyjny nie poddaje analizie zarzutu wysuni´tego przez wnioskodawc´, i˝ zasada bezstronnoÊci
w∏adz publicznych zosta∏a naruszona równie˝ dlatego, ˝e zaskar˝ony akt prawny zosta∏ wydany pod wp∏ywem
postulatów hierarchii katolickiej, zg∏aszanych na forum Komisji Wspólnej Rzàdu i Episkopatu Polski. Trybuna∏
pragnie jednak zauwa˝yç, ˝e art. 25 Konstytucji, obok zasady równouprawnienia koÊcio∏ów i innych zwiàzków
wyznaniowych oraz zasady bezstronnoÊci w sprawach przekonaƒ religijnych, Êwiatopoglàdowych i filozoficz-
nych (ust. 2) wyra˝a równie˝ potrzeb´ wspó∏dzia∏ania mi´dzy paƒstwem a koÊcio∏ami i innymi zwiàzkami wy-
znaniowymi (ust. 3).

Wnioskodawca podnosi równie˝, ˝e wliczanie ocen z religii lub etyki do Êredniej ocen w ramach klasyfika-
cji koƒcowej lub rocznej ma zach´ciç do wyboru okreÊlonej religii oraz powstrzymywaç przed rezygnacjà
z ucz´szczania na te zaj´cia, pod presjà ekspektatywy dobrej oceny z religii lub etyki, co powoduje, ˝e wybór
dokonany przez rodziców lub uczniów nie jest w pe∏ni swobodny; zw∏aszcza, ˝e ocena z wybranego przed-
miotu mo˝e zadecydowaç o szczególnej formie promocji ucznia, jak otrzymanie Êwiadectwa z wyró˝nieniem.
Natomiast w sytuacji gdy ocena z religii lub z etyki nie by∏aby uwzgl´dniona w Êredniej, powodowa∏oby to za-
w´˝enie Êredniej (uczeƒ nie ma dodatkowych zaj´ç z etyki lub religii).

Zdaniem Trybuna∏u Konstytucyjnego, wnioskodawca nie przedstawi∏ dowodów na to, ˝e wspomniane wy˝ej
zjawiska sà konsekwencjà zaskar˝onej regulacji. Nie mo˝na z góry za∏o˝yç, ˝e wliczanie ocen z religii lub etyki
do Êredniej spowoduje podwy˝szenie Êredniej. Mo˝e to zale˝eç w poszczególnych przypadkach od ró˝nych
czynników. Ponadto, nale˝y zauwa˝yç, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie stanowi o wliczaniu do Êredniej rocznej
i Êredniej koƒcowej rocznych ocen nie tylko z religii, ale tak˝e z etyki oraz z „dodatkowych zaj´ç edukacyjnych”,
co stwarza dodatkowe mo˝liwoÊci podwy˝szania Êredniej. Zwraca na to uwag´ Prokurator Generalny.

Podnoszony przez wnioskodawc´ zarzut, ˝e przyj´te rozwiàzania wywierajà presj´ na dzieci i m∏odzie˝,
„w celu uczestniczenia w lekcjach religii zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców lub opiekunów praw-
nych”, Trybuna∏ Konstytucyjny postrzega w kontekÊcie wspomnianego wczeÊniej, niskiego poziomu kultury
demokratycznej w danej spo∏ecznoÊci. Natomiast zarzut, i˝ ocena z religii ma mobilizowaç uczniów tak˝e do
aktywnoÊci religijnej poza szko∏à – by∏by istotny wówczas, gdyby w konkretnej sytuacji odbywa∏o si´ to pod
presjà, pozbawiajàc ucznia (rodziców) swobodnego wyboru. JeÊli natomiast wybór taki jest swobodny, aktyw-
noÊç religijna poza szko∏à winna byç traktowana równie˝ jako jeden z przejawów wolnoÊci religii. Do tego za-
rzutu podnoszàcego równie˝ spraw´ presji na dzieci i m∏odzie˝, odnieÊç mo˝na równie˝ sformu∏owane wy˝ej
ustalenia, a mianowicie, ˝e dotyczy on sfery stosowania zaskar˝onych przepisów oraz ewentualnego, nega-
tywnego wp∏ywu lokalnej kultury i obyczajowoÊci na respektowanie odmiennych od wi´kszoÊci przekonaƒ re-
ligijnych, Êwiatopoglàdowych i filozoficznych.

Wnioskodawca podnosi równie˝, ˝e lekcje religii nie majà charakteru religioznawczego, ale sà katechezà.
„WÊród celów katechetycznych katechezy w klasach 4-6 szko∏y podstawowej wymienia si´ na pierwszym miej-
scu, mi´dzy innymi, budzenie zainteresowania przes∏aniem Bo˝ym, uzdolnienie do odczytywania w nauczaniu
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biblijnym wezwania Bo˝ego dla swojego ˝ycia, przygotowanie do samodzielnego odbioru tekstów biblijnych”
– sygnalizuje wnioskodawca, powo∏ujàc si´ na „Podstaw´ programowà katechezy KoÊcio∏a katolickiego w Pol-
sce” – dokument zatwierdzony przez Konferencj´ Episkopatu Polski (wyd. Kraków 2002). W piÊmie z 24 czerw-
ca 2009 r. wnioskodawca doda∏ do sformu∏owanych wy˝ej zarzutów tak˝e ten, ˝e za „zawartoÊç merytorycz-
nà” lekcji religii „odpowiadajà poszczególne koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe”.

Trybuna∏ Konstytucyjny zwraca uwag´, ˝e powy˝sze zarzuty wychodzà poza zakres zaskar˝enia wskazany
we wniosku. Przedmiotem zaskar˝enia jest bowiem rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r.
Powy˝sze zarzuty wnioskodawcy dotyczà natomiast treÊci programu katechezy KoÊcio∏a katolickiego oraz reali-
zacji nauczania religii w szko∏ach publicznych. Charakter zarzutów powoduje, ˝e nie podlegajà one – w Êwietle 
art. 188 Konstytucji oraz art. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – ocenie konstytucyjnej Trybuna∏u.

W tym kontekÊcie Trybuna∏ przypomina jednak, ˝e zgodnie z § 4 rozporzàdzenia z 14 kwietnia 1992 r. „Na-
uczanie religii odbywa si´ na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez w∏aÊciwe w∏adze
koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomo-
Êci. Te same zasady stosuje si´ wobec podr´czników do nauczania religii”. Wnioskodawca nie skar˝y powy˝-
szego przepisu. Trybuna∏ pragnie równie˝ przypomnieç w tym miejscu o treÊci cytowanego wy˝ej art. 12 kon-
kordatu, a zw∏aszcza o ust. 2 i ust. 4 tego artyku∏u, regulujàcych kwestie programu nauczania religii katolickiej
oraz treÊci nauczania tej religii. Zgodnie z art. 12 ust. 2 konkordatu „Program nauczania religii katolickiej oraz
podr´czniki opracowuje w∏adza koÊcielna i podaje je do wiadomoÊci kompetentnej w∏adzy paƒstwowej”. Na-
tomiast w myÊl art. 12 ust. 4 Konkordatu „w sprawach treÊci nauczania i wychowania religijnego nauczyciele
religii podlegajà przepisom i zarzàdzeniom koÊcielnym, a w innych sprawach przepisom paƒstwowym”.

W Êwietle wczeÊniejszych ustaleƒ Trybuna∏u nale˝y te˝ oceniç zarzuty wnioskodawcy dotyczàce narusze-
nia, przez przepisy zaskar˝onego rozporzàdzenia, konstytucyjnej zasady równoÊci wobec prawa, prawa do
równego traktowania oraz zasady niedyskryminacji, zawartych w art. 32 Konstytucji. Wnioskodawca podnosi
ponadto, ˝e odmienne sà tak˝e kryteria oceny w przypadku tych, którzy ucz´szczajà na religi´ oraz tych, któ-
rzy na nià nie ucz´szczajà. JeÊli chodzi o uczniów ucz´szczajàcych na religi´, „przedmiotem oceny b´dzie sto-
pieƒ internalizacji okreÊlonego Êwiatopoglàdu – prawd wiary – oraz zaanga˝owanie w praktyki religijne, tj. sto-
pieƒ pobo˝noÊci. W przypadku uczniów nie ucz´szczajàcych na katechez´, przes∏ankà ich oceny jest poziom
zdobytej wiedzy naukowej oraz zwiàzanych z tym umiej´tnoÊci” – podnosi wnioskodawca.

Trybuna∏ pragnie przede wszystkim zwróciç uwag´, ˝e wysuwane przez wnioskodawc´ powy˝sze zarzuty
wychodzà poza zakres zaskar˝enia, zwiàzany z rozporzàdzeniem Ministra z 13 lipca 2007 r. Nale˝y jednak nad-
mieniç, ˝e wskazywana przez wnioskodawc´ odmiennoÊç kryteriów oceny jest nieuchronna, skoro przedmio-
tem nauczania jest religia, a nie religioznawstwo. Nauczanie religii jest – nale˝y to jeszcze raz przypomnieç 
– jednym z przejawów wolnoÊci religii, w Êwietle wspó∏czesnych standardów pluralistycznego spo∏eczeƒstwa
demokratycznego. Nie jest te˝ rolà paƒstwa narzucanie programu nauczania religii i sprowadzanie programu
do nauczania religioznawstwa. O kwestii tej Trybuna∏ wspomina∏ ju˝ wczeÊniej. Taka sytuacja oznacza∏aby na-
ruszenie art. 53, w szczególnoÊci ust. 1-5, ale tak˝e art. 25 ust. 2 Konstytucji, gdy˝ paƒstwo, ingerujàc w ten
sposób, nie zachowa∏oby bezstronnoÊci w sprawach przekonaƒ religijnych oraz swobody ich wyra˝ania w ˝y-
ciu publicznym. Dlatego Trybuna∏ uzna∏, ˝e wnioskodawca nie wykaza∏ naruszenia art. 32 Konstytucji.

Trybuna∏ pragnie jednak w tym miejscu podkreÊliç, ˝e neutralna i bezstronna rola paƒstwa w gwarantowa-
niu wolnoÊci religii w sferze nauczania religii nie mo˝e byç uto˝samiana z rolà biernà, skoro chodzi o zapew-
nienie przez paƒstwo pluralizmu w nauczaniu, odzwierciedlajàcego zró˝nicowanà struktur´ ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej i przekonaƒ religijnych. Zw∏aszcza w tych Êrodowiskach, w których istnieje zdecydowana dominacja
jednej z religii, zapewnienie niedyskryminacji, tolerancji i ochrony przekonaƒ grup mniejszoÊciowych staje si´,
zgodnie z omówionymi wczeÊniej standardami demokratycznego spo∏eczeƒstwa, szczególnie wa˝nym obo-
wiàzkiem paƒstwa. Paƒstwo (w∏adze publiczne) jest organizatorem nauczania w szko∏ach publicznych, tak˝e
w zakresie nauczania religii. Nie mo˝e wi´c wyzbywaç si´ obowiàzku czuwania, aby zapewniç rzeczywisty plu-
ralizm nauczania. Paƒstwo powinno posiadaç pe∏nà informacj´, tak˝e w zakresie treÊci nauczania religii; po-
winno reagowaç, w porozumieniu z odpowiednimi w∏adzami koÊcielnymi, w sytuacjach, w których dochodzi
do nietolerancji czy niedopuszczalnych presji b´dàcych odzwierciedleniem dominacji jednej z religii.

Trybuna∏ Konstytucyjny zwraca uwag´, ˝e neutralna i bezstronna rola paƒstwa nie mo˝e polegaç na zapro-
wadzeniu równoÊci faktycznej wszystkich religii i przekonaƒ, mi´dzy innymi, w sferze nauczania, ale winna po-
legaç na zapewnieniu ka˝dej jednostce swobodnego wyznawania ka˝dej religii i przekonaƒ, tak˝e na zapew-
nieniu ochrony praw wynikajàcych ze swobody religii i przekonaƒ, równie˝ w sferze edukacji. Trybuna∏
podkreÊla równie˝, co ustali∏ wczeÊniej, ˝e wolnoÊç sumienia i religii, którà na gruncie Konstytucji winien mieç
zapewnionà „ka˝dy”, tak˝e w sferze nauczania religii (art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji), stanowi podstawowà prze-
s∏ank´ ograniczajàcà istniejàcà nierównoÊç instytucjonalnà mi´dzy koÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowymi oraz
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szczególnà pozycj´ KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, usankcjonowanà prawnie w art. 25 ust. 4
Konstytucji, a tak˝e w umowie mi´dzynarodowej (konkordacie) mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a KoÊcio∏em
katolickim, do której ten przepis konstytucyjny odsy∏a. Faktyczna nierównoÊç mi´dzy koÊcio∏ami i zwiàzkami
wyznaniowymi, przejawiajàca si´ konsekwencji w nierównoÊci instytucjonalnej, nie mo˝e bowiem ograniczaç
równych praw ka˝dego, wynikajàcych z wolnoÊci religii, b´dàcej jednym z podstawowych przejawów wolno-
Êci cz∏owieka w spo∏eczeƒstwie demokratycznym. Trybuna∏ zwraca w tym miejscu uwag´, ˝e nierównoÊç in-
stytucjonalna nie mo˝e równie˝ prowadziç do ograniczenia „mniejszoÊciowych” koÊcio∏ów i zwiàzków wyzna-
niowych w realizacji ich funkcji i praw wynikajàcych z wolnoÊci religii. Trybuna∏ przypomina w tym miejscu
kierunek orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u, ukazany w pkt 2.3 uzasadnienia niniejszego wyroku.

Wnioskodawca twierdzi równie˝, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie, przewidujàc wliczanie oceny z religii do
Êredniej ocen, wprowadza instrument presji na ucznia ucz´szczajàcego na katechez´, narusza równowag´
mi´dzy uprawnieniami rodziców a wolnoÊcià sumienia i wyznania oraz przekonaƒ, a tym samym „pewnego ro-
dzaju równowag´, wynikajàcà z art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1, mi´dzy uprawnieniami rodziców w za-
kresie przekazywania nauczania i wychowania religijnego oraz moralnego – a obowiàzkiem respektowania
wolnoÊci sumienia i wyznania dzieci oraz ich przekonaƒ”. Zdaniem wnioskodawcy, rozporzàdzenie narusza
wspomnianà równowag´, gdy˝ wprowadza instrument presji na ucznia ucz´szczajàcego na katechez´. Po-
nadto – twierdzi wnioskodawca – system oceniania religii, w Êwietle przytoczonego przez niego stanowiska
episkopatu, wykracza poza aktywnoÊç ucznia w szkole, bo sk∏ania dziecko do aktywnoÊci religijnej pozaszkol-
nej, a to nie musi byç zgodne ani z wolnoÊcià sumienia i wyznania dziecka, ani z wyborami jego rodziców
w sprawie wychowania.

Trybuna∏ ponownie zwraca uwag´, ˝e wnioskodawca stawia zarzut, który nie dotyczy tylko zaskar˝onego
rozporzàdzenia (wliczanie ocen z religii do Êredniej rocznej i Êredniej klasyfikacji koƒcowej), ale odnosi si´
w ogóle do nauczania religii. Wnioskodawca wskazuje bowiem na naruszenie okreÊlonej wy˝ej równowagi,
w wyniku ucz´szczania dzieci na lekcje religii, nazywanej przez wnioskodawc´ katechezà.

Art. 53 ust. 3 Konstytucji stanowi: „Rodzice majà prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio”.
A art. 48 ust. 1 Konstytucji stanowi: „Rodzice majà prawo do wychowania dzieci zgodnie z w∏asnymi przeko-
naniami. Wychowanie to powinno uwzgl´dniaç stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka, a tak˝e wolnoÊç jego sumienia
i wyznania oraz jego przekonania”. Nale˝y wi´c zwróciç uwag´ na oczywisty zwiàzek mi´dzy art. 53 ust. 3 a art. 48
ust. 1, w szczególnoÊci na to, ˝e art. 53 ust. 3 wià˝e si´ ze zdaniem drugim art. 48 ust. 1. Mianowicie, chocia˝
rodzice majà prawo do zapewniania dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przeko-
naniami, to jednak w powy˝szej sferze powinni uwzgl´dniç stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka, a tak˝e wolnoÊç jego
sumienia i wyznania oraz jego przekonania. „Jest to w istocie przepis natury prakseologicznej, formu∏ujàcy za-
pewne dawno ustalonà regu∏´ procesu wychowawczego”. Rodzice, którzy nie uwzgl´dnialiby tych zjawisk,
„przestaliby je wychowywaç twórczo, pozytywnie”. Prawo rodziców do wychowywania (obowiàzek) „pozosta-
je nienaruszone, choç naturalnie winno ju˝ zawieraç pewne reakcje na nowe sytuacje” (zob. P. Sarnecki, uwa-
gi do art. 48, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5). 

Trybuna∏ Konstytucyjny przypomina, ˝e wspomniana presja na ucznia ucz´szczajàcego na lekcje religii,
którà wskazuje wnioskodawca, by∏a ju˝ wy˝ej przedmiotem analiz Trybuna∏u. Zdaniem Trybuna∏u, taka presja
mo˝e byç wynikiem lokalnych uwarunkowaƒ, niskiego poziomu kultury demokratycznej, co Trybuna∏ ju˝ wcze-
Êniej wyjaÊnia∏. Wnioskodawca nie dowiód∏, ˝e jest ona konsekwencjà zaskar˝onych przepisów. Dlatego nie
mo˝na uznaç, ˝e naruszenie wspomnianej wy˝ej równowagi, które mo˝e wyst´powaç w konkretnych przypad-
kach, jest konsekwencjà wejÊcia w ˝ycie zaskar˝onego rozporzàdzenia. Wnioskodawca nie wykaza∏, aby za-
skar˝one rozporzàdzenie narusza∏o art. 53 ust. 3 w zwiàzku z art. 48 ust. 1 Konstytucji.

7. Kontrola zaskar˝onego rozporzàdzenia z przepisami ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci
sumienia i wyznania, wskazanymi przez wnioskodawc´.

7.1. Zaskar˝one rozporzàdzenie narusza, zdaniem wnioskodawcy, art. 6 ust. 2 ustawy o gwarancjach, sta-
nowiàcy, ˝e „Nie wolno zmuszaç obywateli do niebrania udzia∏u w czynnoÊciach lub obrz´dach religijnych ani
do udzia∏u w nich”. Twierdzàc, ˝e „katechez´ w ogóle mo˝na uznaç za czynnoÊç religijnà”, oraz podtrzymujàc
poglàd, wspomniany wczeÊniej, ˝e uczestnictwo w nauce religii jest równoznaczne z ucz´szczaniem na kate-
chez´, wnioskodawca uwa˝a, ˝e w sytuacji wprowadzenia oceny z religii do Êredniej rocznej i Êredniej koƒco-
wej wywierana jest presja na ucznia „w celu sk∏onienia go do wi´kszego zaanga˝owania w praktyki religijne
poza szko∏à”. W rezultacie, zdaniem wnioskodawcy, mamy do czynienia ze zmuszaniem uczniów do brania
udzia∏u w czynnoÊciach lub obrz´dach religijnych.
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Zdaniem Trybuna∏u, zarzuty wnioskodawcy nie dotyczà treÊci normatywnych art. 6 ust. 2 ustawy o gwaran-
cjach. Taka ocena wynika z analiz przeprowadzonych ju˝ przez Trybuna∏, w zwiàzku z dokonywanà wy˝ej kon-
trolà konstytucyjnà zaskar˝onego rozporzàdzenia. Powy˝sze zarzuty wnioskodawcy dotyczà programu na-
uczania oraz treÊci nauczania religii. Natomiast zaskar˝one rozporzàdzenie dotyczy wliczania oceny z religii,
etyki, a tak˝e z innych „dodatkowych zaj´ç edukacyjnych” do Êredniej rocznej i Êredniej koƒcowej. Zdaniem
Trybuna∏u, wnioskodawca nie dowiód∏, ˝e z samych przepisów zaskar˝onego rozporzàdzenia wynika presja
na uczniów, w celu wi´kszego sk∏onienia ich do wi´kszego zaanga˝owania w praktyki religijne. Trybuna∏ pra-
gnie równie˝ podkreÊliç, ˝e ju˝ z samej treÊci art. 53 ust. 2 Konstytucji wynika, ˝e nauczania religii nie nale˝y
uto˝samiaç z czynnoÊcià czy obrz´dem religijnym.

7.2. Zdaniem wnioskodawcy, zaskar˝one rozporzàdzenie narusza równie˝ art. 10 ust. 1 ustawy o gwaran-
cjach, stanowiàcy, ˝e Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem Êwieckim, neutralnym w sprawach religii lub prze-
konaƒ. „Paƒstwo Êwieckie, neutralne Êwiatopoglàdowo, nie interesuje si´ wyznaniem obywateli. Nie prowadzi
˝adnej indoktrynacji swych obywateli, nie preferuje – bezpoÊrednio czy poÊrednio – jakichkolwiek orientacji
Êwiatopoglàdowych, religijnych czy filozoficznych. Paƒstwo powstrzymuje si´ od reglamentacji wolnoÊci wy-
boru religii czy Êwiatopoglàdu. Nie zach´ca ani nie odwodzi obywateli od decyzji w tej dziedzinie. Nie utrwala
okreÊlonych doktryn religijno-Êwiatopoglàdowych w spo∏eczeƒstwie” – podkreÊla wnioskodawca. Zaskar˝one
rozporzàdzenie narusza art. 10 ust. 1 ustawy, nakazujàc uwzgl´dniç – w urz´dowym systemie oceny ucznia 
– ocen´ otrzymanà z katechezy szkolnej – twierdzi wnioskodawca. Do sfery dzia∏ania w∏adz publicznych zo-
stajà wprowadzone kryteria o charakterze religijnym. Oceniana jest nie tylko wiedza w sprawach religijnych,
ale tak˝e pobo˝noÊç. W ten sposób paƒstwo przyjmuje na siebie, przynajmniej cz´Êciowo, odpowiedzialnoÊç
za efektywnoÊç przyswajania prawd wiary i religijnych zasad moralnych przez uczniów ucz´szczajàcych na ka-
techez´ szkolnà; przyczynia si´ do konsolidowania doktryny religijnej, staje si´ religijnie zaanga˝owane, na-
biera cech paƒstwa wyznaniowego, przestaje byç paƒstwem Êwieckim, neutralnym Êwiatopoglàdowo – pod-
kreÊla wnioskodawca.

Trybuna∏ podziela poglàd Prokuratora Generalnego, ˝e powy˝sze zarzuty, zwiàzane ze wskazanym art. 10
ust. 1 ustawy o gwarancjach, nie odnoszà si´ do zaskar˝onego rozporzàdzenia, które nie dotyczy treÊci na-
uczania religii ani kryteriów oceniania uczniów z tego przedmiotu. Zarzuty wnioskodawcy wià˝à si´ z materià
rozporzàdzenia z 14 kwietnia 1992 r. Jednak˝e, w szczególnoÊci ze wzgl´du na wysuni´ty przez wnioskodaw-
c´ zarzut naruszania zasad paƒstwa Êwieckiego, Trybuna∏ pragnie dodatkowo wyjaÊniç, jak nale˝y rozumieç
model paƒstwa Êwieckiego na gruncie Konstytucji z 1997 r.

Na wst´pie Trybuna∏ przypomina ponownie, ˝e z zasady bezstronnoÊci paƒstwa, jego neutralnoÊci Êwiato-
poglàdowej, nie wynika potrzeba wprowadzenia równoÊci faktycznej wszystkich Êwiatopoglàdów. PodkreÊla-
jàc, ˝e wszystkie przepisy Konstytucji nale˝y interpretowaç systemowo, Trybuna∏ ponownie zwraca uwag´, ˝e
wolnoÊç religii obejmuje, mi´dzy innymi, jej nauczanie (art. 53 ust. 2). Paƒstwo winno wi´c zapewniç jej na-
uczanie, tak˝e w publicznych placówkach oÊwiatowych, na zasadach dobrowolnoÊci. Konsekwencjà umiesz-
czenia religii w programach kszta∏cenia jest potrzeba jej równoprawnego traktowania, tak˝e w zakresie oce-
niania czy wyró˝niania. Wszak˝e – co Trybuna∏ podkreÊla – przy spe∏nieniu podstawowego warunku, ˝e
uczestnictwo w nauce religii jest dobrowolne. Ten wymóg jest podstawowym wymogiem zapewnienia neutral-
noÊci Êwiatopoglàdowej paƒstwa oraz w ogóle w∏adz publicznych. Trybuna∏ przypomina w tym miejscu, ˝e wy-
jaÊnia∏ wczeÊniej, w pkt 5 niniejszego uzasadnienia, zagadnienie równouprawnienia koÊcio∏ów i zwiàzków wy-
znaniowych oraz zagadnienie bezstronnoÊci w∏adz publicznych w sprawach przekonaƒ religijnych – na
gruncie Konstytucji. BezstronnoÊç i neutralnoÊç Êwiatopoglàdowa paƒstwa (w∏adz publicznych) oznacza rów-
nie˝, ˝e nie istnieje religia paƒstwowa, urz´dowa, czy narodowa na gruncie Konstytucji (i w ogóle porzàdku
prawnego); chocia˝, jak wspomniano, taki stan prawny istnieje jednak w niektórych krajach demokratycznych
(tak˝e europejskich). BezstronnoÊç i neutralnoÊç Êwiatopoglàdowa gwarantowana jest, mi´dzy innymi, przez
wolnoÊç uzewn´trzniania religii, tak˝e przez jej nauczanie. Sà to, jak wspomniano wczeÊniej, standardy demo-
kratyczne kompleksowo rozumianej wolnoÊci sumienia i wyznania w pluralistycznym spo∏eczeƒstwie demo-
kratycznym.

Wnioskodawca podnosi, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie narusza zasady paƒstwa Êwieckiego. Trybuna∏
pragnie zauwa˝yç, ˝e u˝yte w art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach okreÊlenie „paƒstwo Êwieckie” nale˝y od-
czytywaç w kontekÊcie bazy aksjologicznej Konstytucji. OkreÊlenie „paƒstwo Êwieckie”, jak wspomniano, wy-
st´puje w nielicznych konstytucjach (np. Francji), co jest wynikiem tradycji danego kraju. Nie ma wspó∏czeÊnie
jednej formu∏y paƒstwa Êwieckiego, aczkolwiek da si´ wyró˝niç jego podstawowe cechy. Paƒstwa Êwieckiego
nie nale˝y wspó∏czeÊnie uto˝samiaç tylko z jego skrajnà formu∏à zupe∏nej separacji paƒstwa od koÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych, tak˝e w zakresie nauczania religii w szko∏ach publicznych. W Polsce, tradycji skraj-
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nie pojmowanego paƒstwa Êwieckiego nigdy nie by∏o. Jak wspomniano, okreÊlenia takiego nie by∏o nawet
w Konstytucji PRL. Nale˝y przypomnieç, ˝e z powodów polityczno-koniunkturalnych, tak˝e w PRL by∏y okresy
nauczania religii w szko∏ach paƒstwowych.

Poczàwszy od roku 1989 – a˝ do czasu uchwalenia Konstytucji z 1997 r., dokonywano zmian w polskim
porzàdku prawnym, równie˝ w celu dostosowania go, w zakresie wolnoÊci sumienia i wyznania, do wymogów
wspó∏czesnego pluralistycznego spo∏eczeƒstwa demokratycznego. Przyj´ta w Konstytucji z 1997 r. formu∏a
jest pewnym kompromisem mi´dzy ró˝nymi propozycjami; odzwierciedla to zw∏aszcza art. 25 Konstytucji,
w którym wyst´puje poj´cie bezstronnoÊci w∏adz publicznych oraz autonomii i wzajemnej niezale˝noÊci. No-
we poj´cia zamieszczone w Konstytucji z 1997 r. stwarzajà cz´sto problemy interpretacyjne, zw∏aszcza w kon-
frontacjach z niektórymi wczeÊniejszymi od Konstytucji ustawami; wszak np. ustawa o gwarancjach zosta∏a
uchwalona 17 maja 1989 r., ale to Konstytucja z 1997 r. tworzy podstaw´ aksjologicznà interpretacji ustaw, tak-
˝e przepisów ustawy o gwarancjach.

Zdaniem Trybuna∏u, z Konstytucji, zw∏aszcza z art. 25 i art. 53, wynika neutralny Êwiatopoglàdowo, Êwiec-
ki w istocie swej charakter paƒstwa, zgodny jednak ze wspomnianymi wczeÊniej tradycjami i wspó∏czesnymi
polskimi uwarunkowaniami spo∏ecznymi, ale odpowiadajàcy wymaganiom wspó∏czesnego paƒstwa demokra-
tycznego, wskazanym przez Trybuna∏ w punkcie 3 niniejszego uzasadnienia. Trafnie stwierdza si´ w doktrynie,
˝e „przy ustalaniu normatywnego modelu stosunków mi´dzy paƒstwem a zwiàzkami wyznaniowymi trzeba
braç pod uwag´ kierunek interpretacji takich terminów konstytucyjnych, jak: bezstronnoÊç w∏adz publicznych,
zakres autonomii paƒstwa, swój zakres dzia∏ania, zasady poszanowania autonomii i wzajemnej niezale˝noÊci,
równouprawnienie zwiàzków wyznaniowych. Interpretacja akceptujàca neutralnoÊç paƒstwa i przyjazny roz-
dzia∏, wspierany wspó∏pracà, ma pe∏ne poparcie w przepisach Konstytucji i ustawy o gwarancjach wolnoÊci
sumienia i wyznania” (M. Pietrzak, op.cit., s. 232). Trybuna∏ zwraca jednak w tym miejscu uwag´, ˝e wyk∏ad-
nia i stosowanie ustaw, dotykajàcych problemów zwiàzanych z obszarem wolnoÊci sumienia i wyznania,
kszta∏tujàcych rzeczywistà bezstronnoÊç w∏adz publicznych, le˝y poza kognicjà Trybuna∏u.

Trybuna∏ Konstytucyjny przypomina, ˝e problem zgodnoÊci umieszczania ocen z religii na Êwiadectwie
szkolnym z art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach, stanowiàcym, ˝e „Rzeczpospolita Polska jest paƒstwem
Êwieckim, neutralnym w sprawach religii i przekonaƒ” – by∏ ju˝ przedmiotem oceny Trybuna∏u we wspomnia-
nym orzeczeniu z 20 kwietnia 1993 r., w sprawie o sygn. U 12/92. Przedmiotem kontroli (równie˝ z art. 82 ust. 2
obowiàzujàcej wówczas konstytucji) by∏ § 9 rozporzàdzenia z 14 kwietnia 1992 r. Przepisy tego paragrafu ma-
jà nast´pujàce brzmienie: „1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na Êwiadectwie szkolnym bezpoÊred-
nio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie nale˝y za-
mieszczaç danych, z których wynika∏oby, na zaj´cia z jakiej religii (bàdê etyki) uczeƒ ucz´szcza∏”; „2. Ocena
z religii (etyki) nie ma wp∏ywu na promowanie ucznia da nast´pnej klasy”; „3. Ocena z religii (etyki) jest wysta-
wiana wed∏ug skali ocen przyj´tej w danej klasie”; „4. Uczniowie korzystajàcy z nauki religii lub etyki organizo-
wanej przez organy prowadzàce szko∏y wed∏ug zasad okreÊlonych w § 2 ust. 2-4 otrzymujà ocen´ z religii/ety-
ki na Êwiadectwie wydawanym przez szko∏´, do której ucz´szczajà, na podstawie zaÊwiadczenia katechety lub
nauczyciela etyki”.

Orzekajàc w powy˝szej sprawie, mi´dzy innymi, ˝e § 9 ust. 1, 2 i 3 rozporzàdzenia z 14 kwietnia 1992 r. jest
zgodny z art. 10 ust. 1 (oraz art. 82 ust. 2 obowiàzujàcej wówczas konstytucji), Trybuna∏ stwierdzi∏: „Umiesz-
czanie ocen z religii na Êwiadectwie szkolnym jest konsekwencjà organizowania nauczania religii przez szko-
∏y publiczne. (…) Âwiadectwo szkolne obejmuje wszystkie zaj´cia szkolne – obowiàzkowe i ponadobowiàzko-
we i dlatego brakuje przes∏anek do obligatoryjnego wy∏àczenia religii. OczywiÊcie Minister Edukacji Narodowej
móg∏by zadecydowaç inaczej i znieÊç wymóg umieszczania ocen na Êwiadectwie szkolnym. Z uzasadnienia
tego punktu przebija obawa Rzecznika Praw Obywatelskich o nietolerancj´. TK, aby rozproszyç ewentualne
wàtpliwoÊci w tym zakresie, w pkt 7 sentencji orzeczenia zaznaczy∏, ˝e ocena na Êwiadectwie mo˝e dotyczyç
nie tylko samej religii lub samej etyki, lecz w przypadku, gdy uczeƒ ucz´szcza na obydwa te przedmioty, mo-
˝e z nich otrzymaç ocen´ wspólnà”.

Podtrzymujàc powy˝sze ustalenia, Trybuna∏ pragnie, w zwiàzku z rozpatrywanà sprawà, podkreÊliç, ˝e
z kolei wliczanie ocen z religii do Êredniej rocznej lub Êredniej koƒcowej jest konsekwencjà umieszczania ocen
z religii na Êwiadectwach szkolnych w szko∏ach publicznych. Trybuna∏ zaznacza równie˝, ˝e prawodawca mo-
˝e z takiego rozwiàzania zrezygnowaç. Rozwiàzanie przyj´te w zaskar˝onym rozporzàdzeniu, jak równie˝ re-
zygnacja z niego, mieszczà si´ w ramach swobody prawodawcy. Przyj´te przez Ministra Edukacji Narodowej,
w zaskar˝onym rozporzàdzeniu, rozwiàzanie nie narusza ukszta∏towanego w Rzeczypospolitej modelu paƒ-
stwa Êwieckiego, odzwierciedlajàcego polskie tradycje, utrwalonego na gruncie Konstytucji z 1997 r., a tak˝e,
co Trybuna∏ pragnie podkreÊliç, mieÊci si´ w ramach wspó∏czesnych, demokratycznych standardów europej-
skich.
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Trybuna∏ przypomina w tym miejscu, omówione wczeÊniej, w pkt 3 niniejszego uzasadnienia wyroku, de-
mokratyczne standardy dotyczàce nauczania religii, na gruncie Europejskiej Konwencji i Protoko∏u nr 1, zgod-
nie z którymi nauczanie religii i nauczanie innych przedmiotów poddane jest tym samym zasadom i tym sa-
mym konsekwencjom wynikajàcym z umieszczania w programie nauczania, pod warunkiem respektowania
dobrowolnoÊci nauczania religii oraz pluralizmu wyznaniowego i Êwiatopoglàdowego. Oznacza to, ˝e konse-
kwencjà nauczania religii w ramach respektowania wolnoÊci religijnej mo˝e byç zamieszczanie ocen z religii
na Êwiadectwie szkolnym, a konsekwencjà ocen z religii na Êwiadectwie szkolnym mo˝e byç tak˝e równopraw-
na z innymi przedmiotami nauczania mo˝liwoÊç wliczania ocen z religii (i etyki) do Êredniej rocznej lub Êred-
niej koƒcowej.

Trybuna∏ przypomina, w zwiàzku z niniejszà sprawà, ˝e odnoszàc si´ do zarzutu naruszenia przez zaskar-
˝one przepisy § 9 ust. 1-3 rozporzàdzenia z 14 kwietnia 1992 r., zasady ÊwieckoÊci i neutralnoÊci paƒstwa, wy-
jaÊnia∏ w przywo∏anym wy˝ej orzeczeniu:

„Je˝eli chodzi o zarzut naruszenia zasad rozdzia∏u KoÊcio∏a od Paƒstwa (art. 82 ust. 2 Konstytucji) oraz
ÊwieckoÊci i neutralnoÊci Paƒstwa (art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania) to, jak
wspomniano wy˝ej, nale˝y go rozpatrzyç w kontekÊcie wprowadzenia nauczania religii do szkó∏ publicznych,
gdy˝ problem ocen na Êwiadectwach jest jedynie konsekwencjà tego nauczania. Zasady, o których wy˝ej mo-
wa wymagajà, aby zarówno Paƒstwo, jak i KoÊció∏ by∏y autonomiczne w swoim dzia∏aniu. Nie oznacza to jed-
nak izolacji, czy tym bardziej konkurencyjnoÊci, lecz wr´cz przeciwnie – powinno oznaczaç mo˝liwoÊç wspó∏-
pracy w tych dziedzinach, które s∏u˝à dobru wspólnemu i rozwojowi osoby ludzkiej. Do tych dziedzin nale˝y
bez wàtpienia wychowanie etyczne m∏odzie˝y. Wymieniona wy˝ej ÊwieckoÊç i neutralnoÊç Paƒstwa nie mo˝e
wi´c oznaczaç zakazu nauczania religii w szko∏ach publicznych tym bardziej, ˝e nauczanie to, zgodnie z usta-
wà o systemie oÊwiaty, mo˝e odbywaç si´ tylko na ˝yczenie rodziców lub – w okreÊlonych przypadkach – na
˝yczenie uczniów.

Przyj´ta przez TK wyk∏adnia harmonizuje z podobnym rozumieniem ÊwieckoÊci, neutralnoÊci, czy rozdzia-
∏u KoÊcio∏a od Paƒstwa w tych europejskich paƒstwach demokratycznych, w których ma miejsce nauczanie
religii w szko∏ach publicznych, czasem nawet w formie obligatoryjnej. Ponadto jest zgodne z mi´dzynarodo-
wymi konwencjami praw cz∏owieka (…)”.

Trybuna∏ Konstytucyjny, w zwiàzku z niniejszà sprawà, podtrzymuje powy˝sze stwierdzenia. Trybuna∏ pra-
gnie dodaç, ˝e zarzut naruszenia zasady ÊwieckoÊci i neutralnoÊci paƒstwa z powodu wliczania oceny z reli-
gii do Êredniej rocznej lub Êredniej koƒcowej nale˝y rozpatrywaç w kontekÊcie ocen z religii na Êwiadectwach
szkolnych, co jest konsekwencjà wprowadzenia nauki religii w szko∏ach publicznych. Cytujàc obszernie po-
wy˝sze orzeczenie, Trybuna∏ Konstytucyjny pragnie przypomnieç dokonane ju˝ ustalenie, ˝e wnioskodawca
wysuwa nie tylko zarzuty wià˝àce si´ z zaskar˝onym rozporzàdzeniem, ale podnosi tak˝e problemy szersze,
dotyczàce wolnoÊci nauczania religii, w kontekÊcie treÊci normatywnych art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach,
które zosta∏y ju˝ przez Trybuna∏ rozpoznane. Jednak˝e równie˝ fakt, ˝e orzeczenie w sprawie o sygn. U 12/92
zosta∏o wydane w okresie przed wejÊciem w ˝ycie Konstytucji z 1997 r., sk∏oni∏ Trybuna∏ do ustosunkowania
si´ do zarzutów wnioskodawcy dotyczàcych naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach przez zaskar˝o-
ne rozporzàdzenie.

7.3. Wnioskodawca uwa˝a, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie jest niezgodne z art. 20 ust. 2 ustawy o gwaran-
cjach z g∏oszonà tam zasadà, ˝e nauczanie religii jest wewn´trznà sprawà zwiàzków wyznaniowych. „Oceny
z religii oraz skutki tych ocen dla uczniów, jako integralny element nauczania religii, to tak˝e wewn´trzna spra-
wa zwiàzków wyznaniowych” – podkreÊla ustawodawca. Tymczasem – wyjaÊnia wnioskodawca, ocena z reli-
gii b´dzie rzutowaç na ca∏oÊciowà ocen´ ucznia w ramach nauczania szkolnego, poprzez kszta∏towanie Êred-
niej ocen, wi´c, konkluduje wnioskodawca, „b´dzie wywo∏ywaç skutki zewn´trzne – nie tylko w koÊciele, ale
tak˝e w systemie edukacji”.

Trybuna∏ podziela poglàd Prokuratora Generalnego, ˝e zarzut ten jest nieadekwatny do treÊci art. 20 ust. 2
ustawy o gwarancjach, który nie dotyczy nauczania religii w szko∏ach, co staje si´ oczywiste w kontekÊcie art. 20
ust. 3 ustawy o gwarancjach, równie˝ wskazanego przez wnioskodawc´ jako wzorzec kontroli zaskar˝onego
rozporzàdzenia.

7.4. Zdaniem wnioskodawcy, zaskar˝one rozporzàdzenie jest niezgodne z art. 20 ust. 3 ustawy o gwaran-
cjach, stanowiàcym, ˝e odr´bna ustawa okreÊli zasady nauczania religii uczniów i wychowanków publicznych
szkó∏ i przedszkoli w szko∏ach oraz przedszkolach. Tak˝e kwestie oceniania ucznia oraz wliczania oceny z re-
ligii do oceny Êredniej rocznej lub koƒcowej na Êwiadectwach ukoƒczenia nale˝a∏o uregulowaç w drodze usta-
wowej, a nie w drodze rozporzàdzenia – argumentuje wnioskodawca – gdy˝ kwestie te mieszczà si´ w poj´-
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ciu zasad nauczania religii w szkole. Trybuna∏ podziela poglàd Prokuratora Generalnego, i˝ z brzmienia art. 20
ust. 3 wynika, ˝e winna to byç ustawa odr´bna od ustawy o gwarancjach, jednak˝e niekoniecznie ustawa po-
Êwi´cona wy∏àcznie zasadom nauczania religii. Takie zasady nauczania zosta∏y – zdaniem Trybuna∏u – zawar-
te w ustawie o systemie oÊwiaty, która w art. 12 okreÊli∏a zasad´ organizowania lekcji religii na ˝yczenie rodzi-
ców. Art. 22 ust. 2 pkt 4 tej ustawy upowa˝ni∏ ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania do wydania
rozporzàdzenia okreÊlajàcego warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów, co nastàpi∏o w rozporzàdzeniu zmienionym z 30 kwietnia 2007 r.,
uzupe∏nionym nast´pnie przez zaskar˝one rozporzàdzenie z 13 lipca 2007 r.

Trybuna∏ Konstytucyjny postanowi∏ umorzyç post´powanie w zakresie badania zgodnoÊci zaskar˝onego
rozporzàdzenia z art. 20 ust. 3 ustawy o gwarancjach. Istota zarzutów wnioskodawcy dotyczy bowiem relacji
mi´dzy art. 20 ust. 3 ustawy o gwarancjach a art. 12 ustawy o systemie oÊwiaty, a zatem dotyczy relacji mi´-
dzy ustawami, co nie mieÊci si´ w zakresie kognicji Trybuna∏u. Pozosta∏e zarzuty równie˝ nie dotyczà relacji
mi´dzy zaskar˝onym rozporzàdzeniem a art. 20 ust. 3 ustawy o gwarancjach, lecz mi´dzy art. 12 ustawy o sys-
temie oÊwiaty a wspomnianym rozporzàdzeniem z 14 kwietnia 1992 r. Ta sfera relacji nie zosta∏a obj´ta zaskar-
˝eniem ani w petitum wniosku, ani w uzasadnieniu. Przeto nie podlega równie˝ kognicji Trybuna∏u.

8. Jak wspomniano, Trybuna∏, w zwiàzku z wyrokiem z 16 stycznia 2007 r. (sygn. U 5/06), zasygnalizo-
wa∏ Sejmowi RP, w postanowieniu z 31 stycznia 2007 r. (sygn. S 1/07), potrzeb´ podj´cia inicjatywy ustawo-
dawczej w przedmiocie zmiany art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, w sposób zgodny z konsty-
tucyjnymi wymaganiami dotyczàcymi upowa˝nienia ustawowego oraz zasadà wy∏àcznoÊci regulacji
ustawowej w sferze praw i wolnoÊci. Trybuna∏ przytoczy∏ wy˝ej obszerne fragmenty wspomnianego posta-
nowienia z 31 stycznia 2007 r.

Trybuna∏ Konstytucyjny podtrzymuje, w zwiàzku z wyrokiem w niniejszej sprawie, ustalenia, jakich dokona∏
w tym postanowieniu sygnalizacyjnym. Zdaniem Trybuna∏u, niniejsza sprawa potwierdza potrzeb´ niezw∏ocz-
nej inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, w sposób
zgodny z wymogami konstytucyjnymi.

Trybuna∏ Konstytucyjny pragnie podkreÊliç, ˝e niniejsza sprawa sygnalizuje równie˝ inne przes∏anki na
rzecz podj´cia ewentualnej kompleksowej inicjatywy ustawodawczej, wykraczajàcej poza zmian´ art. 22 ust. 2
pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty, zwiàzanej z nauczaniem religii w publicznych szko∏ach i przedszkolach.
Obecna regulacja prawna nauczania religii, wynikajàca z ustaw i rozporzàdzeƒ, wydanych na przestrzeni dwu-
dziestu lat, w okresie przed wejÊciem w ˝ycie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., a tak˝e po jej wejÊciu w ˝ycie,
wykazuje – zdaniem Trybuna∏u – niespójnoÊci. Dlatego Trybuna∏ rozwa˝y, w zwiàzku z powy˝szym, potrzeb´
podj´cia stosownego postanowienia sygnalizacyjnego skierowanego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Aczkolwiek Trybuna∏ Konstytucyjny nie stwierdzi∏, ˝e zaskar˝one rozporzàdzenie jest niezgodne ze wska-
zanymi wzorcami kontroli, by∏oby korzystne, zdaniem Trybuna∏u, aby prawodawca rozwa˝y∏, czy aktualna re-
gulacja jest trafna, skoro stwarza ryzyko trudnoÊci w zapewnieniu prawid∏owego stosowania zaskar˝onych
przepisów oraz ryzyko pojawienia si´ lokalnych konfliktów spo∏ecznych lub zjawisk nietolerancji.

Z powy˝szych wzgl´dów Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏ jak w sentencji.

Zdanie odr´bne 
s´dzi TK Ewy ¸´towskiej

do wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego 
z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt U 10/07

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102,
poz. 643, ze zm.) zg∏aszam zdanie odr´bne do wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie o sygn. U 10/07.
Uwa˝am, ˝e:

– rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w spra-
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 906) jest niezgodne z art. 25 ust. 1
i 2 w zwiàzku z art. 32 Konstytucji;

– nie ma podstaw do umorzenia post´powania w sprawie niezgodnoÊci powo∏anego wy˝ej rozporzàdze-
nia z art. 92 ust. 1 Konstytucji, poniewa˝ wyra˝ony w wyroku poglàd o braku umotywowania tego zarzutu we
wniosku jest niezasadny.
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UZASADNIENIE

1. Fa∏szywa identyfikacja problemu konstytucyjnego w wyroku.
Wyrok opiera si´ na ciàgu wnioskowaƒ: z faktu konstytucyjnoÊci nauczania w szko∏ach religii (niewàtpliwe

w Êwietle art. 53 ust. 4 Konstytucji) wyprowadza wniosek o nieuchronnoÊci i konstytucyjnoÊci wystawiania
stopnia z religii na szkolnym Êwiadectwie, a z tej z kolei okolicznoÊci – wniosek o konstytucyjnoÊci wliczania
stopnia z religii do Êredniej ocen. Tymczasem za∏o˝ony ciàg wnioskowaƒ jest nieprawid∏owy. Nie ma tu iunc-
tim ani konstytucyjnego, ani ustawowego, ani wynikajàcego z dotychczasowego orzecznictwa Trybuna∏u, ani
logicznego.

Aprobata konstytucyjnoÊci nauczania religii w szko∏ach nie wià˝e si´ nieuchronnie z koniecznoÊcià: po
pierwsze, umieszczenia oceny z religii na Êwiadectwie szkolnym; po drugie, umieszczania w takiej postaci,
w jakiej to jest realizowane w obowiàzujàcym re˝imie prawnym. A z kolei i nauczanie religii, i umieszczenie
stopnia z religii na Êwiadectwie (w oboj´tnej postaci) nie musi nieuchronnie prowadziç do koniecznoÊci wlicza-
nia tego stopnia do Êredniej i koniecznoÊci uznania tego zabiegu za konstytucyjny, co wprowadzono zaskar-
˝onym rozporzàdzeniem.

O konstytucyjnoÊci nauczania religii w szko∏ach przesàdza istnienie art. 53 ust. 4 Konstytucji, który o tym
mówi wprost. Dlatego – co mo˝na uznaç za paradoksalne – nie zgadzajàc si´ z wyrokiem o konstytucyjnoÊci
zaskar˝onego rozporzàdzenia, zgadzam si´ z tà cz´Êcià argumentacji, gdzie mowa o konstytucyjnoÊci na-
uczania religii w szko∏ach. Chodzi bowiem o oczywiste prawo jednostki do wyznawania i demonstrowania swej
religii, jak równie˝ (co wprowadzono w prawie polskim w Konstytucji dopiero w 1997 r.) prawo rodziców do re-
ligijnego wychowania dzieci (tak˝e regulowanego na poziomie konstytucyjnym od 1997 r.) oraz dopuszczal-
noÊç nauczania religii w szko∏ach, o czym expressis verbis stanowi art. 53 ust. 4 Konstytucji i czego w zwiàz-
ku z tym dowodziç nie trzeba w ramach kontroli konstytucyjnoÊci w niniejszej sprawie, a co jest g∏ównym
przedmiotem uzasadnienia wyroku.

Mo˝liwoÊç nauczania religii w szko∏ach publicznych jest (na podstawie art. 53 ust. 4 Konstytucji) od 17 paê-
dziernika 1997 r. komponentem konstytucyjnego modelu stosunku paƒstwa do zwiàzków wyznaniowych (ko-
Êcio∏ów). Model ten jest oparty nie na zasadzie „muru separacji” (jak to ujmowa∏a Konstytucja z 1952 r.), lecz
„przyjaznego rozdzia∏u” (por. ni˝ej, pkt 8-9). Przed 17 paêdziernika 1997 r. nauczanie religii nie by∏o regulowa-
ne na poziomie konstytucyjnym, lecz ustawowym (od daty wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), a przed tà datà – na poziomie regulacji aktami
wewn´trznymi (internami). Dlatego m.in. mia∏am inny poglàd na temat konstytucyjnoÊci wprowadzenia na-
uczania religii do szkó∏ w 1990 r. Ówczesna Konstytucja nie zawiera∏a bowiem odpowiednika art. 53 ust. 4,
a wprowadzenia nauczania dokonano wówczas aktem rz´du instrukcji. Istnienie art. 53 ust. 4 Konstytucji po-
woduje wi´c, ˝e argumentacja wyroku, k∏adàca nacisk na konstytucyjnà dopuszczalnoÊç nauczania religii
w szko∏ach, oznacza nietrafnà identyfikacj´ problemu konstytucyjnego. Zaskar˝enie nie dotyczy dopuszczal-
noÊci nauczania religii w szkole, lecz liczenia Êredniej ocen.

Z kolei co si´ tyczy umieszczania stopnia na Êwiadectwie – to kwestia ta w dwóch wyrokach, gdzie podej-
mowano kontrol´ konstytucyjnoÊci aktów dotyczàcych wystawiania oceƒ z religii (zob. orzeczenie z 20 kwiet-
nia 1993 r., sygn. U 12/92, OTK w 1993 r., cz. I, poz. 9 oraz wyrok z 5 maja 1998 r., sygn. K 35/97, OTK ZU 
nr 3/1998, poz. 32), nigdy nie zosta∏a przesàdzona co do tego, ˝e tylko okreÊlona, obj´ta w danym post´po-
waniu kontrolà postaç umieszczania stopnia z religii na Êwiadectwie jest jedynym rozwiàzaniem normatywnym
majàcym cech´ konstytucyjnoÊci. Dlatego dotychczasowe orzecznictwo TK nie jest argumentem za nie-
uchronnoÊcià konstytucyjnoÊci wliczania stopnia z religii do Êredniej, za pomocà rozumowania opartego na
wnioskowaniu: konstytucyjnoÊç nauczania religii w szko∏ach – konstytucyjnoÊç umieszczania stopnia z religii
na Êwiadectwie – a wi´c konstytucyjnoÊç wliczania do Êredniej.

Podstawowe za∏o˝enie motywów wyroku wynika zatem ze z∏ego za∏o˝enia i przez to fa∏szywej identyfikacji
problemu konstytucyjnego: nie chodzi o konsekwencje konstytucyjnoÊci nauczania religii w szko∏ach, ale
o konstytucyjnoÊç obliczania Êredniej z udzia∏em stopnia z religii.

2. Znaczenie mechanizmu liczenia Êredniej jako przedmiotu kontroli konstytucyjnoÊci.
Âwiadectwo z wysokà Êrednià u∏atwia start przy pokonywaniu kolejnych szczebli edukacyjnych. Jest bo-

wiem brane pod uwag´ (dodatkowo punktowane) obok innych kryteriów podczas rekrutacji do szkó∏ ponad-
gimnazjalnych. Ponadto wysoka Êrednia decydowaç mo˝e o uzyskaniu ró˝nego rodzaju stypendiów. Uzyska-
nie Êredniej, w wyniku której uzyskuje si´ wyró˝nienie, jest wi´c po˝àdanà wartoÊcià dla uczniów i s∏uchaczy
z punktu widzenia ich udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym i pomocy w kszta∏ceniu. Tym samym kwestia sposobu ob-
liczania Êredniej staje si´ wyrazem Êwiadomie kszta∏towanego przez Paƒstwo fragmentu polityki edukacyjnej.
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Âwiadectwo jest oficjalnym aktem w∏adzy publicznej, majàcym prawne skutki dla adresatów prawa (odbiorców
Êwiadectwa).

3. WadliwoÊç prakseologiczna istniejàcego mechanizmu obliczania Êredniej.
Istniejàcy mechanizm okreÊlania Êredniej ocen jest sam w sobie wadliwy merytorycznie, niezale˝nie od te-

go, jakiego przedmiotu dotyczy. Przyczynà jest nieadekwatnoÊç mechanizmu obliczania Êredniej i ratio legis
jej wprowadzenia. Ârednia jako wa˝àca dla decyzji o przyj´ciu (bàdê nieprzyj´ciu) do konkretnej szko∏y zak∏a-
da porównywalnoÊç Êredniej obliczanej w ró˝nych szko∏ach. Tymczasem istniejàcy mechanizm to wyklucza.
A wadliwoÊç ta ulega pog∏´bieniu na skutek w∏àczenia do Êredniej stopnia z religii/etyki. Przedmioty dodatko-
we bywajà ró˝ne w ró˝nych szko∏ach, w zale˝noÊci od oferty edukacyjnej, z natury rzeczy faktycznie zró˝nico-
wanej. Zasady ocen/kwalifikacji z dodatkowych przedmiotów sà ustalane na poziomie szko∏y. W tej sytuacji wli-
czanie tych ocen do Êredniej daje efekt porównywalny i czytelny tylko w ramach promocji do klasy
programowo wy˝szej w ramach tej szko∏y, gdzie dokonano oceny (poniewa˝ tu i wachlarz wyboru kszta∏cenia
dodatkowego, i zasady klasyfikacji sà w miar´ ujednolicone; nie ma grup czy „koszyków” zaj´ç dodatkowych).
Tak liczona Êrednia ocen, brana jednak pod uwag´ przy zmianie szko∏y lub przy rekrutacji na kolejny etap edu-
kacyjny – jest nieczytelna i nieporównywalna. Uczestnictwo w zaj´ciach o zró˝nicowanym sytuacyjnie wachla-
rzu oferty i sytuacyjnie ocenianych w ramach dokonanego wyboru daje podstawy do generalnej oceny aktyw-
noÊci czy predyspozycji ucznia. Dlatego mo˝na (i byç mo˝e nawet nale˝y) takie oceny ujawniaç na
Êwiadectwie, ale nie tyle jako miernik poziomu „wyuczenia si´” tych przedmiotów, ile jako obraz pilnoÊci, ak-
tywnoÊci i predyspozycji ucznia decydujàcego si´ na wybór okreÊlonego przedmiotu dodatkowego i uzysku-
jàcego w ten sposób dodatkowà wiedz´ albo sprawnoÊç. Jednak˝e Êrednia ocen wyliczona z udzia∏em przed-
miotów dodatkowych, pochodzàcych z oferty sytuacyjnie zró˝nicowanej i co do wachlarza wyboru, i co do
zasad oceny, czyni ca∏kowicie nieporównywalnà „Êrednià” uzyskanà w ró˝nych szko∏ach. W konsekwencji pro-
wadzi to do falsyfikacji konkursu Êwiadectw. Co gorzej, w okr´gach ró˝nych kuratoriów uzyskuje si´ rozmaità
punktacj´ za samo tzw. „Êwiadectwo z wyró˝nieniem”, np. w 2008 r. w Krakowie doliczano 5 punktów, a nad-
to za „dodatkowe osiàgni´cia wpisane na Êwiadectwie” – 7 punktów; kurator mazowiecki w 2009 r. za Êwia-
dectwo ukoƒczenia gimnazjum z wyró˝nieniem przewiduje 2 punkty.

4. KontrproduktywnoÊç wprowadzonego mechanizmu liczenia Êredniej i za∏o˝onego celu normatywnego
tej operacji.

Ârednia ocen zatem – tak jak jà definiuje § 20 ust. 4 rozporzàdzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.) – ma sens w stworzeniu
warunków porównywalnoÊci w skali kraju tylko o tyle, o ile w ogóle do niej nie wlicza si´ ocen uzyskanych
z przedmiotów dodatkowych, skoro zasady punktacji dotyczàce dobrych wyników nauki przedmiotów dodat-
kowych sà ró˝ne na terenie kraju. (Chodzi o zasady punktacji, a nie o oceny w procesie indywidualnego na-
uczania). Dlatego wadliwoÊç mechanizmu obliczania Êredniej na tle zaskar˝onej nowelizacji wià˝e si´ nie tyl-
ko z w∏àczeniem stopnia z religii/etyki, lecz z w∏àczeniem do niej ocen z przedmiotów dodatkowych
w ogólnoÊci. Jest to stan apragmatyczny, kwestia oceny jego konstytucyjnoÊci (mo˝e on bowiem z tego punk-
tu widzenia budziç zastrze˝enia) pozostaje jednak poza granicami niniejszego votum.

5. Wybór przedmiotów dodatkowych – miejsce religii/etyki w ofercie edukacyjnej.
Wybór przedmiotów dodatkowych jest kwestià faktycznego wachlarza oferty edukacyjnej i decyzji ucznia

(jego rodziców). Ich wybór przedmiotu dodatkowego (o ile nie jest to religia lub etyka) nie dotyka sfery praw-
nej innych podmiotów. Uczeƒ wybiera przedmioty dodatkowe, kierujàc si´ w∏asnym interesem (wyrachowa-
niem, szansami, zainteresowaniami), a jego wybór nie rzutuje na sytuacj´ prawnokonstytucyjnà kogokolwiek
innego. Oferta edukacyjna ma tu charakter faktyczny, niedeterminowany obowiàzkiem szko∏y ani prawem
ucznia. Nauka religii/etyki ma jednak inny status. Sama nauka religii/etyki jest bowiem wprawdzie przedmio-
tem nieobowiàzkowym (a wi´c dla ucznia dodatkowym), ale po stronie szko∏y istnieje tu konstytucyjny obo-
wiàzek umo˝liwienia pobierania nauki w ramach alternatywy religia/etyka. Taki obowiàzek nie dotyczy nato-
miast innych przedmiotów dodatkowych. „DodatkowoÊç” nauczania religii/etyki ma wi´c niesymetryczne
znaczenie z punktu widzenia szko∏y i ucznia.

W∏adza publiczna ma obowiàzek stworzenia warunków do nauczania alternatywnego religii/etyki. Obo-
wiàzku takiego nie ma po stronie uczniów. Po ich stronie istnieje prawo (konstytucyjne) – z którego wszak
nie muszà korzystaç – do stworzenia im warunków wyboru. W konsekwencji nauczanie religii ma trzy
aspekty:
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– w cz´Êci dotyczàcej samego istnienia mo˝liwoÊci nauczania religii w szkole jest to korelat konstytucyjne-
go obligatoryjnego zadania paƒstwa wyra˝onego w art. 53 ust. 4 Konstytucji;

– realizacja nauczania religii w szko∏ach nast´puje we wspó∏pracy ze zwiàzkami wyznaniowymi (koÊcio∏a-
mi). Z ich punktu widzenia jest to wi´c realizacja ich w∏asnej misji. To zaÊ korzysta ze statusu gwarantowane-
go konstytucyjnie (art. 25 Konstytucji);

– dla uczniów (i rodziców) natomiast mo˝liwoÊç wyboru uczestnictwa w nauczaniu religii znajduje konsty-
tucyjne zakotwiczenie w ró˝nych aspektach, w kilku ust´pach art. 53 Konstytucji, dotyczàcego swobód wyzna-
wania religii.

O ile wi´c udzia∏ przedmiotów dodatkowych jako takich w mechanizmie liczenia Êredniej ocen nie anga-
˝uje wartoÊci konstytucyjnych, o tyle wprowadzenie do tego mechanizmu oceny z religii/etyki, których na-
uczanie jest wyrazem konstytucyjnego obowiàzku w∏adzy stworzenia takiej opcji i jednoczeÊnie przedmio-
tem prawa jednostki oraz zarazem gwarancjà realizacji misji zainteresowanych koÊcio∏ów – dotyka takich
wartoÊci.

6. KoniecznoÊç przeanalizowania sprawy w ca∏ym zg∏oszonym zakresie.
We wniosku uwypuklono pierwszy i drugi aspekt nauczania religii (obowiàzek paƒstwa, wolnoÊç jed-

nostki), natomiast nie rozwa˝ono sprawy z punktu widzenia aspektu trzeciego – realizacji nauczania jako
wyrazu misji poszczególnych koÊcio∏ów, które sà równouprawnione, zgodnie z art. 25, wskazanym jako
wzorzec oceny rozporzàdzenia. PodkreÊliç przy tym nale˝y, ˝e TK jest zwiàzany przedmiotem rozpoznania
i wzorcami, co nak∏ada na niego obowiàzek przeanalizowania sprawy w przed∏o˝onym mu zakresie (dabo
tibi ius).

7. Religia/etyka – przedmiotami formacyjnymi.
Nauczanie religii (podobnie zresztà jak i etyki, o czym Êwiadczy treÊç podstawy programowej do tego

ostatniego przedmiotu) nie ma charakteru neutralnego aksjologicznie czy ideowo. Nauczanie religii jest z na-
tury rzeczy czym innym ni˝ katecheza z jednej strony i nauczanie religioznawstwa – z drugiej. Nauczanie ety-
ki tak˝e ma nie tylko czysto poznawczo-informacyjne cele (por. odpowiednie fragmenty dotyczàce nauczania
etyki – rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ – Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17). W obu sytuacjach chodzi wi´c o wpojenie okreÊlonych aksjologicznych wartoÊci, wychowanie
w pewnym ideowym duchu. Sà to bowiem klasyczne przedmioty formacyjne. W moim przekonaniu, jest to sy-
tuacja normalna i – poza ewentualnymi ekscesami w praktycznej realizacji – niebudzàca zastrze˝eƒ konstytu-
cyjnych dla swobody sumienia, skoro udzia∏ w nauczaniu przedmiotów formacyjnych jest dobrowolny. Jednak-
˝e fakt ten wymaga oceny sytuacji z punktu widzenia innej zasady konstytucyjnej, a mianowicie art. 25
Konstytucji (równouprawnienie zwiàzków wyznaniowych/koÊcio∏ów).

8. Nauczanie religii jako przedmiot misji koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych.
Nauczanie religii – z punktu widzenia konstytucyjnego – nie jest tylko sprawà jednostki urzeczywistniajà-

cej w ten sposób swà podmiotowà wolnoÊç sumienia. Nauczanie to jest tak˝e misjà poszczególnych koÊcio-
∏ów (zwiàzków wyznaniowych), które w ten sposób realizujà swojà obecnoÊç w ˝yciu publicznym, do czego
majà prawo i co im gwarantuje Konstytucja – na zasadach wskazanych w art. 25. Przepis ten przewiduje rów-
nouprawnienie koÊcio∏ów (zwiàzków wyznaniowych) – ust. 1 i bezstronnoÊç w∏adzy publicznej w sprawach
przekonaƒ religijnych – ust. 2. Zaznaczyç nale˝y, ˝e „równouprawnienie” nie jest synonimem jednakowego
traktowania i braku dyskryminacji (art. 32 Konstytucji). W sytuacji, gdy model stosunków paƒstwo – koÊcio∏y
wyklucza separacj´ i oznacza jakàÊ postaç „przyjaznego rozdzia∏u”, tym wi´kszego znaczenia nabiera kwe-
stia bezstronnego traktowania poszczególnych koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych (art. 25 ust. 2). W warun-
kach przyjaznego rozdzia∏u wyraziÊciej rysuje si´ problem niewyst´pujàcy przy modelu separacji, a mianowi-
cie wp∏yw nierównoÊci faktycznej poszczególnych zwiàzków wyznaniowych na ich równouprawnienie
i stosunek w∏adzy publicznej do tego typu nierównoÊci. Skoro bowiem – w ramach przyjaznego rozdzia∏u 
– poszczególne koÊcio∏y (zwiàzki wyznaniowe) jednak uczestniczà w ˝yciu spo∏ecznym i kooperujà z w∏adzà
publicznà (choçby na polu edukacyjnym, ochrony zabytków, uczestnictwa w kulturze itp., a wi´c nie tylko
w zakresie nauczania religii), tym wi´kszego znaczenia nabiera zakaz faworyzowania i dyskryminacji. Skoro
bowiem koÊcio∏y (zwiàzki wyznaniowe) sà równouprawnione, choç nie sà równe faktycznie, a w∏adza z po-
szczególnymi jednak kooperuje, tym wi´ksze jest pole mo˝liwoÊci naruszenia bezstronnoÊci czy to przez
dyskryminacj´, czy faworyzacj´ ró˝nych, ale wszak równouprawnionych koÊcio∏ów (zwiàzków wyznanio-
wych) przez dzia∏ania w∏adzy publicznej.
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9. Z konstytucyjnej zasady równouprawnienia koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych (art. 25 ust. 1) bynaj-
mniej nie wynika:

– obowiàzek w∏adzy publicznej pozytywnej egalitaryzacji statusów faktycznych zwiàzków wyznaniowych
(koÊcio∏ów);

– zakaz dla zwiàzku wyznaniowego/koÊcio∏a fruktyfikacji swej dominujàcej pozycji w zakresie przewidzia-
nego przez prawo (Konstytucj´) udzia∏u w ˝yciu publicznym/spo∏ecznym. Dzi´ki swej pozycji faktycznej ko-
Êcio∏y (zwiàzki religijne) konkurujà ze sobà, prowadzàc rodzaj walki aksjologicznej „o rzàd dusz”;

– nakaz wkraczania w∏adzy publicznej we wspomnianà wy˝ej konkurencj´ mi´dzy zwiàzkami wyznaniowy-
mi/koÊcio∏ami. Brak tu bowiem podstaw do traktowania sytuacji analogicznie jak powinnoÊci w∏adzy publicz-
nej w zakresie prawa konkurencji rynkowej (zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

Z zasady tej natomiast wynika jednak dla w∏adzy publicznej zakaz powi´kszania (dzia∏aniem tej w∏adzy)
i tak istniejàcej, z uwagi na faktycznà nierównoÊç uczestnictwa zwiàzków wyznaniowych (koÊcio∏ów) w ˝yciu
publicznym/spo∏ecznym, rozmiarów fruktyfikacji przez zwiàzki wyznaniowe (koÊcio∏y) ich wp∏ywu. Z∏amanie te-
go zakazu jest naruszeniem treÊci art. 25 ust. 2 Konstytucji mówiàcego o zasadzie bezstronnoÊci w∏adzy pu-
blicznej, poniewa˝ w konsekwencji dochodzi tu do naruszenia przez w∏adze art. 25 ust. 1 – zasady równo-
uprawnienia.

10. Zaskar˝ony mechanizm wyliczania Êredniej jako umocnienie ju˝ istniejàcej dominacji faktycznej jedne-
go z koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych.

Nauczanie religii w szkole jest dost´pne dla wszystkich zwiàzków wyznaniowych (koÊcio∏ów), o ile jest na
to zapotrzebowanie i o ile zwiàzki te podo∏ajà temu organizacyjnie oraz finansowo. Faktycznie dominujàcà po-
zycj´ ma tu KoÊció∏ katolicki, z racji liczby wyznawców, rozpowszechnienia w Polsce i swej pozycji organiza-
cyjnej oraz finansowej. (Wedle oceny GUS – Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowoÊciowe i etniczne
w Polsce 2000-2002, Warszawa 2003, s. 14 – ok. 90,1% populacji stanowià katolicy, 0,42% – protestanci, 1,34 %
– prawos∏awni). Nie ma podstaw (ze strony koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych mniejszoÊciowych, powo∏ujà-
cych si´ na art. 25 Konstytucji) do domagania si´ od w∏adzy publicznej egalitaryzacji szans w zakresie mo˝li-
woÊci nauczania religii w szko∏ach dla wyznaƒ mniejszoÊciowych przez ich dodatkowe wspieranie (organiza-
cyjne czy finansowe). Nie jest zatem problemem – z punktu widzenia zasady równouprawnienia
i bezstronnoÊci koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych – sytuacja, gdy faktycznie opcja nauczania religii w szko-
le oznacza fruktyfikacj´ przyt∏aczajàcej dominacji nauczania religii rzymskokatolickiej. Wolno to wykorzystywaç
temu koÊcio∏owi, a nie wolno w∏adzy publicznej temu przeszkadzaç. Problemem jednak – z punktu widzenia
równouprawnienia koÊcio∏ów/zwiàzków wyznaniowych i bezstronnoÊci zachowania w∏adzy publicznej – jest
uczynienie stopnia z religii elementem Êredniej, wykorzystywanej jako element kwalifikacyjny w edukacji szkol-
nej (Êwiadectwo z wyró˝nieniem i jego konsekwencje dla szans edukacyjnych). W∏àczenie stopnia z religii do
Êredniej oznacza bowiem, ˝e koÊció∏ dominujàcy uzyskuje na skutek w∏àczenia oceny do Êredniej (wystawie-
nie oceny jest aktem administracyjnym majàcym skutki prawne) umocnienie pozycji przez wzmocnienie praw-
nego statusu. A dodajmy, ˝e nawet alternatywa nauczania religia/etyka notuje i tak faktycznà oraz statystycz-
nà przewag´ religii dominujàcej – por. fragmentaryczne dane przedstawione w piÊmie Ministra Edukacji
Narodowej z 3 czerwca 2009 r., a tak˝e informacja udzielona przez MEN w 2007 r. Fundacji Helsiƒskiej, gdzie
podaje si´, i˝ na 38 124 szkó∏ 27,5 tys. prowadzi nauk´ religii, zaÊ 334 – nauk´ etyki. Religia dominujàca zy-
skuje zatem lepszà pozycj´ oficjalnà w procesie edukacyjnym (i to niezale˝nie od tego, czy indywidualnie oce-
na z religii jest wysoka, czy niska), jakiej nie mogà osiàgnàç koÊcio∏y (zwiàzki wyznaniowe) mniejszoÊciowe,
które nie uczà religii w szko∏ach. Zaskar˝one rozporzàdzenie (z punktu widzenia równouprawnienia koÊcio∏ów)
jest wi´c aktem w∏adzy publicznej, który podwy˝szy∏ oficjalny status nauczania religii dominujàcej – i tak ju˝
majàcej przewag´ liczebnà z przyczyn faktycznych. Z kolei jej wyznawcy (trudno zak∏adaç, ˝e nauk´ religii wy-
biorà osoby nieb´dàce jej wyznawcami) majà wi´ksze szanse (dzi´ki swej pilnoÊci) uczynienia spraw swej re-
ligii elementem uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym (wp∏yw na konkurs Êwiadectw, dajàcy lepsze szanse eduka-
cyjne: punktacja Êwiadectw z wyró˝nieniem). Wyznawcy religii niedominujàcej, nienauczanej w szko∏ach,
muszà, jeÊli chcà stanàç do wyÊcigu o Êrednià, zmagaç si´ „w innej konkurencji” – w zakresie etyki, a nie w∏a-
snej religii, albo w ogóle zrezygnowaç z nauki tych formacyjnych przedmiotów i – ewentualnie – wybraç inny
przedmiot dodatkowy. Ze strony w∏adzy publicznej decyzja o wliczaniu do Êredniej stopnia z religii jest w tej
sytuacji dzia∏aniem pozbawionym koniecznej cechy bezstronnoÊci: w istniejàcych warunkach faktycznych me-
chanizm liczenia Êredniej uprzywilejowuje dominujàcy zwiàzek wyznaniowy. Nauczanie religii tego w∏aÊnie do-
minujàcego zwiàzku religijnego wyst´puje bowiem w wachlarzu przedmiotów dodatkowych nawet wówczas,
gdy wachlarz ten jest bardzo ubogi (szko∏y w biednych regionach). Z punktu widzenia konkurencji w walce
o edukacyjny rzàd dusz, a wi´c realizacj´ misji koÊcio∏a/zwiàzku wyznaniowego – nauczanie religii dominujà-

OTK ZU nr 11/A/2009 U 10/07 poz. 163

– 1793 –



cej z przyczyn faktycznych zyskuje tak˝e oficjalne imprimatur jako czynnik decydujàcy o kryterium wyzna-
czajàcym Êrednià, a wi´c i – ewentualnie – Êwiadectwo z wyró˝nieniem. Zasada bezstronnoÊi wymaga∏aby
powstrzymania si´ przez w∏adz´ od dzia∏ania uprzywilejowujàcego wyznanie dominujàce faktycznie. Zasa-
da: „Ka˝demu, kto ma, b´dzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorà nawet to, co ma” (¸k 19, 26), jest wszak
dyrektywà post´powania w imi´ maksymalizacji korzyÊci wynikajàcych z nierównoÊci faktycznej. W warun-
kach dominacji faktycznej wzmacnianie Êrodkami prawnymi dominanta nie jest bezstronnoÊcià. Bezstron-
noÊç traktowania i równouprawnienie podmiotów faktycznie nierównych (a to jest przedmiotem regulacji art. 25
Konstytucji) nie jest wszak tym samym, co dalsza maksymalizacja korzyÊci z ju˝ istniejàcej nierównoÊci fak-
tycznej.

11. Konkluzja dotyczàca naruszenia art. 25 Konstytucji przez kontrolowane rozporzàdzenie.
NiekonstytucyjnoÊç w∏àczenia stopnia z religii do Êredniej nie wynika z ograniczenia uczniom (ich rodzi-

com) mo˝liwoÊci wyboru i decyzji przez w∏adz´ w wyniku tego w∏àczenia – co wyeksponowano we wniosku
o kontrol´ konstytucyjnoÊci. Ograniczenie to – istniejàce w sferze faktów – wynika z umocnienia fruktyfikacji
przewagi faktycznej przez dominujàcy zwiàzek religijny (koÊció∏), który ma lepszà pozycj´, konkurujàc z inny-
mi o formacj´ edukacyjnà. Tego rodzaju dzia∏anie wykracza poza ramy wyznaczone przez art. 25 ust. 1 i 2
w zwiàzku z art. 32 Konstytucji. Fruktyfikacja faktycznej przewagi koÊcio∏a dominujàcego przynosi mu – z uwa-
gi na istniejàcy mechanizm liczenia Êredniej – dalsze umocnienie pozycji w zakresie konkurencji na rynku idei.
T́  sytuacj´, stworzonà przez zaskar˝one rozporzàdzenie, uwa˝am za wyczerpujàcà znamiona naruszenia art. 25
i art. 32 Konstytucji.

12. Brak podstaw do umorzenia post´powania w zakresie badania zgodnoÊci rozporzàdzenia z art. 92 ust. 1
Konstytucji.

Przyczynà umorzenia jest wyra˝ony w wyroku poglàd, ˝e we wniosku nie udowodniono zarzutu narusze-
nia art. 92 ust. 1 Konstytucji przez rozporzàdzenie, poniewa˝ wnioskodawcy powo∏ujà si´ w tym wzgl´dzie na
sygnalizacj´ w sprawie o sygn. S 1/07, która koncentrowa∏a si´ na wadliwoÊci (blankietowoÊç) upowa˝nienia
do wydawania rozporzàdzeƒ, zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oÊwiaty. W niniejszej sprawie
bada si´ zaÊ konstytucyjnoÊç tylko rozporzàdzenia, a nie ustawy (gdzie znajduje si´ upowa˝nienie wykorzy-
stane do rozporzàdzenia obj´tego kontrolà konstytucyjnoÊci w niniejszej sprawie).

Artyku∏ 92 ust. 1 Konstytucji, formu∏ujàc wymaganie, aby akt wykonawczy mia∏ zakotwiczenie merytorycz-
ne w macierzystej ustawie, mo˝e byç wzorcem kontroli zarówno dla upowa˝nienia ustawowego (czy jest ono
dostatecznie konkretne), jak i rozporzàdzenia – czy ma ono charakter wykonawczy materialnie, a nie tylko for-
malnie. Tego wyrok nie kwestionuje. Skoro zatem we wniosku uwa˝a si´, ˝e sygnalizacja S 1/07 wyra˝a za-
strze˝enia wnioskodawców, to znaczy, ˝e t´ argumentacj´ wnioskodawcy „uznali za swojà” . W sygnalizacji tej
zaÊ stwierdzono, ˝e braki delegacji ustawowej powodujà, i˝ nie stwarza ona podstaw jej wykorzystania w ce-
lu wydania aktu wykonawczego. Jest to wszak to˝same ze stwierdzeniem, ˝e akt normatywny wydany na ta-
kiej podstawie nie ma charakteru wykonawczego z uwagi na brak cech dla rozporzàdzenia, wymaganych
przez art. 92 ust. 1 Konstytucji. Istniejàca sytuacja zosta∏a wi´c przez Trybuna∏ Konstytucyjny b∏´dnie zakwali-
fikowana jako brak uzasadnienia wniosku, podczas gdy uzasadnienie istnia∏o, tyle ˝e realizowane poprzez
odes∏anie. W tej sytuacji niepodj´cie merytorycznego rozpoznania wniosku jest niew∏aÊciwe, a umorzenie po-
st´powania nosi cechy déni de justice.
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