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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 721 O

Warszawa, dnia 16 grudnia 2009 r.

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie apelu o poszanowanie Krzyża

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2009 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt apelu o poszanowanie
Krzyża w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 15 i 16 grudnia 2009 r. rozpatrzyły
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawcę projekt apelu zawartego
w druku nr 721 i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawki (zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu apelu o poszanowanie Krzyża

-

a) tytuł projektu otrzymuje brzmienie: "Uchwała Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia ... wzywająca do poszanowania Krzyża",
b) treść projektu otrzymuje brzmienie:
"Zobligowany ogólnoludzkimi wartościami, a szczególnie
chrześcijańskim dziedzictwem Narodu Polskiego, odwołując się do
najlepszych tradycji I i II Rzeczypospolitej, wypełniając obowiązek
przekazania

przyszłym

pokoleniom

wszystkiego

tego,

co

z ponadtysiącletniego dorobku polskiej tradycji służenia prawdzie,
wolności i solidarności najcenniejsze, realizując konstytucyjną zasadę,
iż każdy jest zobowiązany szanować wolności i prawa innych i nikogo
nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje,
świadomy potrzeby współdziałania ze wszystkimi ludźmi dobrej woli,
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do poszanowania Krzyża.
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 oznaką
uniwersalnych

wartości

w

demokratycznym

społeczeństwie

obywatelskim. 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.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się respektowania
zasady tolerancji i obrony uniwersalnych praw człowieka do prawdy,
wolności, sprawiedliwości i miłości w wymiarze zarówno religijnym,
jak i świeckim.

Poprawka
KU, KPCPP
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Nie do pogodzenia z tą zasadą jest wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r. (nr
30814/06) zabraniający wieszania krzyża w szkołach publicznych.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa instytucje Rady
Europy do pełnego poszanowania wolności sumienia i religii oraz
systemu wartości stanowiących wspólne dziedzictwo Europy.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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