Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia praktyk religijnych, które
gwarantuje prawo państwowe. Te informacje należy przekazywać rodzicom i nauczycielom
przy okazji wyjazdu dzieci na zorganizowany wypoczynek.

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 1992 r.
(M.P. nr 25, poz. 181,182,183)

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297,
Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459) i art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425) oraz w związku z art. 1
ust. 3, art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr
86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakłady wychowawcze i opiekuńcze, w szczególności placówki oświatowowychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, działające na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26,
poz. 113 i Nr 54, poz. 254), oraz krajowe kolonie i obozy organizowane przez instytucje
państwowe - zwane dalej „placówkami” - zapewniają i umożliwiają wykonywanie praktyk
religijnych wychowankom, uczestnikom kolonii i obozów, zwanym dalej „wychowankami”,
zgodnie z życzeniem rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych wychowanków.
§ 2. 1. Wychowankowie mają prawo wykonywania praktyk religijnych swoich wyznań, a w
szczególności udziału we Mszy Św. w niedziele i święta, w Liturgii Świętej w niedziele i
święta prawosławne oraz w nabożeństwach innych kościołów i związków wyznaniowych.
2. Placówka zapewnia wychowankom opiekę podczas wykonywania tych praktyk.
3. Ponadto placówka umożliwia wychowankom spotkania o charakterze wychowawczoreligijnym z osobami duchownymi lub świeckimi ich wyznania.
§ 3. Placówka umożliwia wychowankom udział w rekolekcjach wielkopostnych lub
podobnych praktykach, o ile religia lub wyznanie nakłada na swoich członków tego rodzaju
obowiązek.
§ 4. W placówce mogą być umieszczone krzyże oraz inne symbole religijne, uwzględniające
uczucia wychowanków poszczególnych religii i wyznań.

§ 5. Wykonywanie lub niewykonywanie praktyk religijnych nie może być powodem
dyskryminacji lub nietolerancji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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