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Szanowny Panie Rzeczniku!
Odpowiadając na pismo z dnia 20 września br., dotyczące dostępności
lekcji etyki i lekcji religii mniejszościowych w ramach systemu edukacji
informuję, że w pełni podzielam stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, iż
bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, czy też
nierówne traktowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii
organizowane w szkole mogą stanowić przejawy dyskryminacji ze względu na
religię i światopogląd.
Minister Edukacji Narodowej jest odpowiedzialny za tworzenie
powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie. Obecnie podstawę
prawną organizacji nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych
stanowią przepisy art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz przepisy 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 późn. zm.), w którym dodatkowo ustalono zasady organizacji
nauki etyki w szkołach. Przepisy te nie zawierają żadnych barier czy klauzul,
świadczących o nierównym traktowaniu uczniów uczęszczających bądź
nieuczęszczających na lekcje religii i/lub etyki.
Podzielam także opinię Pana Rzecznika, że niezbędna jest nowelizacja
przepisów ustawowych. Podczas kolejnej nowelizacji ustawy o systemie
oświaty, w projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
zostaną przedstawione propozycje zmian w tym zakresie. Dopiero
w konsekwencji przyszłych zmian ustawowych możliwe będzie wydanie nowych
przepisów wykonawczych, które uwzględniałyby przedstawione przoz
Rzecznika Praw Obywatelskich propozycje zmian w organizacji nauczania
religii.

Odnosząc się do przedstawionego ponownie postulatu1, dotyczącego
gromadzenia i przetwarzania w Systemie Informacji Oświatowej danych
statystycznych o konfesji uczniów, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie
przedstawione w piśmie z dnia 16 grudnia 2016 r., jednak dla ostatecznego
merytorycznego rozstrzygnięcia tej kwestii, zwiócę się o opinię do Generalnego
Inspektora Danych Osobowych.
Jednocześnie uprzejmie proszę, aby każdy sygnał o możliwych
nieprawidłowościach w organizacji nauki religii (zwłaszcza mniejszościowej) lub
etyki w szkołach był przekazywany do wiadomości Ministerstwa Edukacji
Narodowej lub właściwego organu prowadzącego szkoło, w celu
'vyeliminowania niepożądanych praktyk.
Ministerstwo Edukacji Narodowej reaguje na wszelkie sygnały, które
mogłoby świadczyć o naruszeniu wolności sumienia i wyznania, czy też
nierównym traktowaniu uczniów w obszarze oświaty.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
M IN ISTR A ED U K A C JI N A R O D O W EJ

Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu

1 Pismo RPO z dnia 8.11.2016 r. nr XI.5601.4.2016.JS
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