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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach 

publicznych. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy 

senatora Zbigniewa Cichonia. 
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projekt 

 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 

 

w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 

dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych 

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy protest przeciw wyrokowi 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3.XI.2009 (nr 30814/06), 

zabraniającego zawieszania krzyża w pomieszczeniach szkół publicznych. 

Jednocześnie solidaryzujemy się z narodem włoskim, który uznał wyrok Trybunału za 

próbę agresywnej laicyzacji i ingerencji oraz naruszenie Konstytucji państwa włoskiego.  

Naród polski wiele wycierpiał w swej historii, a jednym z frontów walki, którego 

nie opuściliśmy, była troska o obecność krzyża w miejscu publicznym. Tak było między 

innymi w latach powstania „Solidarności”, tak zachowywała się młodzież w Miętnem, 

broniąc krzyża w ich szkole. Obyśmy nie musieli powtarzać tych bolesnych lekcji. 

Największy Polak wszechczasów, Papież Jan Paweł II, w okresie swojego 

pontyfikatu wielokrotnie wskazywał, że Europa ma chrześcijańskie korzenie i tożsamość, 

której symbolem pozostanie zawsze znak krzyża. Pamiętamy słowa Jego Świątobliwości 

wypowiedziane w Zakopanem: „ … Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było 

obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej 

Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on 

tam pozostanie!...”. 

Nie trzeba przypominać, że laicka ideologia niejednokrotnie doprowadziła w XX 

wieku do zbrodniczych skutków. Te lekcje oparte na walce z chrześcijaństwem 

powinniśmy zapamiętać na zawsze. 

Dlatego 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 „ Monitor Polski”. 

 
 

 



Uzasadnienie 

Wobec wydania orzeczenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie 

Lautsi v. Italy (nr 30814/06), w którym zawarto tezę, że zawieszanie krzyży w klasach szkół 

publicznych to naruszenie „prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami” oraz „wolności religijnej uczniów”, może pojawić się problem interpretacji 

tej linii orzecznictwa na gruncie polskim. Kwestią sporną jest, czy orzeczenie wiąże jedynie 

strony postępowania – czyli Republikę Włoską. Tym bardziej Senat Rzeczypospolitej 

powinien zająć stanowisko w tej fundamentalnej dla trendów cywilizacyjnych sprawie. 

Uchwała będzie wyrazem stanowiska Polski dla innych narodów, ale również punktem 

odniesienia dla organów państwowych naszego kraju w wypadku konieczności 

podejmowania ewentualnych decyzji w sprawach związanych z tą tematyką. 

Kultura narodu polskiego, zgodnie z preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

jest zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie. Postanowienia tego nie należy traktować w 

charakterze niewiele znaczącej deklaracji, lecz jako wskazówkę przy interpretowaniu 

dalszych postanowień Konstytucji RP, a także stanowieniu aktów prawnych niższego rzędu. 

Rzeczpospolita Polska gwarantuje wolność sumienia i religii, zgodnie z międzynarodowymi 

standardami, co nie stoi w kolizji z chrześcijańskim dziedzictwem Narodu, do którego należy 

władza w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wobec wydania niepokojącego wyroku przypomina, 

że polskie prawodawstwo nie zabrania, a wręcz zachęca, do zamieszczania krzyża w 

pomieszczeniach szkół publicznych. W przepisie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 roku (Dz.U. nr 36, poz. 155) czytamy, że 

„W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także 

odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być 

wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i 

wychowawców”. Konstytucyjność rozporządzenia została potwierdzona wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego (z 20 kwietnia 1993 roku, sygn. U 12/92). 

Stąd też należy stwierdzić, że w polskiej przestrzeni prawnej obowiązuje zasada, że 

obecność krzyży w salach szkół publicznych jest w pełni akceptowana, a wykładnia 

przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka pod żadnym pozorem nie 

może być zastosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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