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Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 235 
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ORAZ 
EDUKACJI NARODOWEJ 

 

z dnia 11 marca 1999 r. 

w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków 
wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo 

wolnymi od pracy. 

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 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, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta 
religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od 
pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 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, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 
r. Nr 59, poz. 375), zwanej dalej „ustawą”, powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 
dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach 
odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia. 

2. Przepisu art. 1 nie stosuje się w razie świąt religijnych przypadających w określonym 
dniu każdego tygodnia. W celu umożliwienia pracownikowi odchodzenia tych świąt 
pracodawca, na prośbę pracownika, ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy. 

 

§ 2. 

1. Uczeń lub student należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego 
święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgłasza prośbę o udzielenie 
zwolnienia od nauki, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, do szkoły (innej placówki 
oświatowo-wychowawczej) albo szkoły wyższej, zwanej dalej „szkołą”, w sposób 
przyjęty w szkole na początku roku szkolnego (akademickiego) lub w toku nauki, nie 
później jednak niż 7 dni przed dniem zwolnienia. 

2. Udzielając zwolnienia od nauki, szkoła określa jednocześnie sposób wyrównania 
zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem. 

 

§ 3. 



©Kancelaria Sejmu  s. 2/2 

2005-10-26 

W imieniu osoby niepełnoletniej prośbę o udzielenie zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 
i w § 2 ust. 1, zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

§ 4. 

Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z 
dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do 
kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie 
będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. Nr 82, poz. 481). 

 

§ 5. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


