Uzasadnienie
Nowelizacja obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992 r. w

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390
oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753) wynika z konieczności wykonania przez Rzeczpospolitą
Polską wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 15 czerwca
2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02).
Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka we wspomnianej sprawie. Główną zmianę
merytoryczną, związaną z koniecznością wykonania ww. wyroku, stanowi skreślenie w § 2
w ust. 2 zdania drugiego, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej
lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.
Wprowadzenie

tej

zmiany

pozwoli

zapewnić

zainteresowanemu udziałem w zajęciach z

naukę

etyki

każdemu

uczniowi

tego przedmiotu, eliminując jednocześnie

wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania
zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby
uczniów. Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji
przynależności do

niewielkich liczebnie kościołów lub

związków wyznaniowych

o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej nie mogą obecnie korzystać
z przysługujących im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP. Ze wspomnianą
zmianą łączy się zmiana wprowadzona w § 1 ust. 2, polegająca na doprecyzowaniu formy
wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza
się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego
zmiany), co ma umożliwić wdrożenie w praktyce głównej zmiany wynikającej z realizacji
ww. wyroku.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny lub porządkujący. Są to:
- zmiana wprowadzona w § 3 ust. 1, która wynika z konieczności dostosowania przepisów
rozporządzenia do obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie
dotyczącym dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole;
- zmiany wprowadzone w § 3 ust. 2 oraz w § 9 ust. 4, służące doprecyzowaniu zasady
organizowania zajęć z etyki w grupach międzyszkolnych, do której nie ma zastosowania

przepis wymagający porozumienia organu prowadzącego z właściwymi władzami
zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego, jaki obowiązuje w przypadku
organizowania zajęć z religii w grupie międzyszkolnej.
Zmiany wprowadzane niniejszym rozporządzeniem będą obowiązywać od początku nowego
roku szkolnego tj. od dnia 1 września 2014 r. W związku z tym, oświadczenie, o którym
mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają
naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki.
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979).
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597)
i w związku z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.
Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

