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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 14 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z pos∏ug
religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Na podstawie art. 66a § 5 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r.
Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) zak∏adzie — rozumie si´ przez to zak∏ad poprawczy
lub schronisko dla nieletnich,

2) dyrektorze zak∏adu — rozumie si´ przez to dyrekto-
ra zak∏adu poprawczego lub schroniska dla nielet-
nich,

3) kapelanie — rozumie si´ przez to osob´ uprawnio-
nà do sprawowania funkcji religijnych w zak∏adzie
na podstawie skierowania lub upowa˝nienia wyda-
nego przez w∏adze koÊcio∏ów lub innych zwiàzków
wyznaniowych.

§ 2. 1. Uczestniczenie nieletnich w lekcjach religii
i praktykach religijnych, korzystanie z pos∏ug religij-
nych i organizacja pracy duszpasterskiej w zak∏adzie
odbywa si´ zgodnie z wolà rodziców (opiekunów) lub
z uwzgl´dnieniem woli nieletniego, wyra˝onej w naj-
prostszej formie oÊwiadczenia, w ramach organizacji
pracy w zak∏adzie, przy zapewnieniu zasad bezpieczeƒ-
stwa zak∏adu i przestrzegania praw nieletnich.
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2. Lekcje religii i inne formy ̋ ycia religijnego, o któ-
rych mowa w ust. 1, organizowane sà w zak∏adzie
zgodnie z ustalonym porzàdkiem wewn´trznym,
w grupach lub indywidualnie.

3. Dyrektor zak∏adu i kapelan, zgodnie ze swoimi
uprawnieniami i kompetencjami, zapewniajà organiza-
cj´ lekcji religii, prowadzonych na podstawie progra-
mu nauczania religii wynikajàcego z odr´bnych przepi-
sów, w ramach planu zaj´ç szkolnych, a tak˝e organi-
zacj´ innych form ˝ycia religijnego, o których mowa
w ust. 1.

§ 3. 1. Dyrektor zak∏adu zawiera z kapelanem sto-
sownà umow´ w celu zapewnienia nieletnim uczestni-
czenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzy-
stania z pos∏ug religijnych i organizacji pracy duszpa-
sterskiej.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, okreÊla si´
w szczególnoÊci zakres czynnoÊci kapelana, zasady za-
st´powania przez inne osoby podczas jego nieobecno-
Êci lub w razie nag∏ej potrzeby udzielenia pos∏ugi reli-
gijnej, zasady wspó∏dzia∏ania z dyrektorem zak∏adu
oraz przypadki, w których umowa mo˝e ulec rozwiàza-
niu.

§ 4. 1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem reli-
gii, w zakresie metodyki nauczania i zgodnoÊci z pro-
gramem, prowadzi dyrektor zak∏adu oraz pracownicy

nadzoru pedagogicznego, na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych.

2. Wnioski wynikajàce ze sprawowania nadzoru pe-
dagogicznego mogà byç przekazywane w∏aÊciwym
w∏adzom koÊcio∏ów lub innych zwiàzków wyznanio-
wych.

§ 5. 1. Dyrektor zak∏adu zapoznaje i poucza kapela-
na i osoby wyznaczone do jego zast´powania, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 2, o treÊci i skutkach stosowania
przepisów dotyczàcych:

1) zasad porzàdku i bezpieczeƒstwa oraz regulami-
nów obowiàzujàcych w zak∏adzie,

2) tajemnicy s∏u˝bowej,

3) ochrony danych osobowych.

2. W przypadku ra˝àcego naruszenia przepisów,
o których mowa w ust. 1, przez kapelana lub przez oso-
b´ go zast´pujàcà, dyrektor zak∏adu mo˝e cofnàç tym
osobom prawo wst´pu na teren zak∏adu, powiadamia-
jàc o tym w∏aÊciwe w∏adze koÊcio∏ów lub innych zwiàz-
ków wyznaniowych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki


