
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Poz. 932

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1), MINISTRA ZDROWIA2), MINISTRA PRACY  

I POLITYKI SPOŁECZNEJ3) ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych 
właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego  
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk 
religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuń-
czych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynku.

§ 2. 1. Dzieciom i młodzieży wyznania zielonoświątkowego, zgodnie z ich życzeniem lub życzeniem rodziców lub 
prawnych opiekunów, umożliwia się wykonywanie praktyk religijnych podczas pobytu, w szczególności w:

1)  placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodkach umożli-
wiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówkach zapewniających opiekę i wy-
chowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, działających na podstawie usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.5)), oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach 
preadopcyjnych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), zwanych dalej „placówkami”;

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1480).

2)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

3)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, 
poz. 623, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, 
poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 
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2)  podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro-
wotne, działających na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 
z późn. zm.6)), zwanych dalej „podmiotami leczniczymi”;

3)  zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.7)), zwanych dalej „za-
kładami”.

2. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92a ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwani dalej „organizatorami wypoczynku”, umożliwiają wykonywa-
nie praktyk religijnych dzieciom i młodzieży wyznania zielonoświątkowego podczas pobytu w obiektach, w których został 
zorganizowany wypoczynek.

§ 3. Placówki, podmioty lecznicze, zakłady oraz organizatorzy wypoczynku umożliwiają dzieciom i młodzieży wyzna-
nia zielonoświątkowego udział w nauczaniu kościelnym, w tym w rekolekcjach oraz w spotkaniach o charakterze wycho-
wawczo-religijnym z osobami duchownymi lub świeckimi wyznania zielonoświątkowego, oraz w nabożeństwach. 

§ 4. Placówki, podmioty lecznicze, zakłady oraz organizatorzy wypoczynku zapewniają opiekę dzieciom i młodzieży 
wyznania zielonoświątkowego podczas udziału w nauczaniu kościelnym, w tym w rekolekcjach oraz w spotkaniach o cha-
rakterze wychowawczo-religijnym z osobami duchownymi lub świeckimi wyznania zielonoświątkowego, w nabożeństwach 
i innych praktykach religijnych.

§ 5. W placówkach, podmiotach leczniczych, zakładach oraz obiektach, w których jest organizowany wypoczynek dzie-
ci i młodzieży, mogą być umieszczone symbole religijne uwzględniające potrzeby religijne dzieci i młodzieży wyznania 
zielonoświątkowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.8)

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas 

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz 
z 2012 r. poz. 742.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, 
poz. 1134 oraz z 2012 r. poz. 579. 

8)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 2 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania in-
nych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuń-
czych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku (Dz. U. Nr 128, 
poz. 832).




