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SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie uchwały w sprawie poszanowania Krzyża 

 

Marszałek Senatu w dniu 8 stycznia 2010 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt uchwały w sprawie 
poszanowania Krzyża w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. 

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 12 i 13 stycznia 2010 r. 
rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
uchwały zawarty w druku nr 748 i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawki 
(pkt 2 zestawienia wniosków). 
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 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

 

1) treść uchwały otrzymuje brzmienie: 
 

"Wobec toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach, 

urzędach i przestrzeni publicznej naszego Państwa, będącej reakcją na 

wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 

3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 

zaniepokojenie decyzjami, które wspierając postawy nietolerancji wobec 

symboli religijnych, godzą w wolność wyznania, lekceważą prawa 

i uczucia ludzi wierzących oraz burzą spokój społeczny. 

Krzyż – znak chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę 

poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i tolerancji, 

towarzyszy Polsce we wszystkich ważnych momentach jej dziejów. 

W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji Kościół 

Katolicki niósł pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie i był 

miejscem zachowania pamięci narodowej, a Krzyż stawał się symbolem 

nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za wolną 

Ojczyzną. 

Przypominamy, że Krzyż, znak wiary chrześcijańskiej, jest 

zarazem świadectwem, jak i symbolem praw każdej istoty ludzkiej do 

życia, wolności i godności. Nie jest przeciwko komukolwiek wymierzony 

i nie może być tak traktowany. Krzyż jest symbolem uniwersalnych 

wartości. To znak solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na 

pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tymczasem negowanie jego 

uniwersalności zbiega się z nasilającą się we współczesnym świecie falą 

prześladowań chrześcijan. 

Wszelkie próby zakazu umieszczania Krzyża w szkołach, 
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szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być 

poczytane za godzące w wolność sumienia i wyznania, naszą tradycję, 

pamięć i dumę narodową. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do pełnego poszanowania 

wolności sumienia i religii oraz systemu wartości stanowiących wspólne 

dziedzictwo Europy. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziwą przykrością 

konstatuje, że kontynuacja tej linii orzeczniczej wspierania przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nietolerancji symboli 

religijnych może spowodować konieczność rozważenia przez Polskę 

celowości pozostawania w jego jurysdykcji. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"."; 
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