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Postulaty zebrane z ulicy, internetu i maili układają się w następujące grupy:

Narodowa apostazja!
Świecka szkoła!
Stop klerykalizacji!
Wypowiedzieć konkordat!
Koniec z bezkarnością kleru!
Opieka medyczna, a nie watykańska!
Wolność słowa i sztuki!
Precz z finansowaniem Kościoła!
Precz z mOrdo Iuris!

Przyjmując długoterminowy horyzont czasowy realizacja postulatów dzieli się
na 3 etapy:
»»
»»
»»

Działania możliwe już dziś.
Działania możliwe po uzyskaniu zwykłej większości sejmowej przez frakcje
zwolenników rozdziału kościoła od państwa.
Działania możliwe po uzyskaniu przez takie frakcje większości konstytucyjnej.
Nasze propozycje działań uwzględniają wszystkie te etapy. Przedstawiamy je opisowo
oraz na osi czasu.
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DZIAŁANIA
NA DZIŚ I TERAZ

Postulaty obywatelskie
Narodowa apostazja!

»»
»»
»»

Brak gwarantowanego przez państwo prawa do kontroli i wglądu w dane osobowe
przetwarzane przez kościół. Kościół ma swojego inspektora ochrony danych
osobowych i nie podlega RODO.
Brak państwowej procedury wystąpienia z kościoła. Apostazja jest formalnością
wewnątrzkościelną, nie unieważnia chrztu, a ilość apostatów nie jest podawana
do publicznej wiadomości przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).
Państwo nie prowadzi rzetelnych statystyk dotyczących udziału w praktykach
kościelnych. Osławione 90% katolików to mit będący przedmiotem kościelnej
ochrony, nieświadomie utrwalany przez media. ISKK podaje dane wybiórczo
i przekłamuje trendy. Sama liczba ochrzczonych, 92% podawane przez ISKK,
jest kłamstwem – kościół zaniża liczbę ludności Polski do 35,5 mln, by uzyskać takie
dane. W rzeczywistości ochrzczonych jest niecałe 33 mln spośród 38 mln Polek
i Polaków, co daje niecałe 87%. Do kościoła chodzi 38% (dominicantes wg danych
ISKK) spośród 82% zobowiązanych, spośród 87% ochrzczonych, czyli mniej więcej
co czwarta Polka i co czwarty Polak.

Proponowane rozwiązanie
»»
»»

»»

Apel do osób nieidentyfikujących się z kościołem:
»» przeprowadźcie apostazję 		
»» oprzyjcie się presji i nie chrzcijcie dzieci
Apel do dziennikarzy:
»» przeprowadźcie śledztwo w sprawie danych ISKK
»» wywierajcie presję na kościół, by podał i podawał co roku ilość apostatów
i chrztów
Apel do polityków opozycji:
»» popularyzujcie w mediach te kwestie
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Realizacja postulatu
Kampania Same Plusy (sameplusy.info) służy popularyzacji wiedzy na temat związku,
jaki istnieje między indywidualnymi wyborami i postawami ludzi a pozycją polityczną
kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz zachęcie do odseparowania się
od kościoła we wszystkich obszarach życia prywatnego i społecznego.
Poprzez pokazanie zalet alternatywnych ceremonii niereligijnych zachęcamy,
by zaprzestać wspierania instytucji kościoła rzymskokatolickiego, którą uważamy
za społecznie szkodliwą. Namawiamy do apostazji. Promujemy pro-równościowe,
antydyskryminacyjne, antyprzemocowe inicjatywy i organizacje oraz zachęcamy
do wspierania ich działalności.
Wskazujemy, jakich postulatów szukać w programach wyborczych partii i obietnicach
polityków w zakresie działań zmierzających do realnego rozdziału kościoła od państwa.
Kanały komunikacji – bilbordy, plakaty, wlepki, social media.
Projekt powstał we współpracy zespołu Świeckie Państwo ze stowarzyszeniem
Kongres Świeckości i został sfinansowany ze środków fundacji Ogólnopolski Strajk
Kobiet.

Postulaty obywatelskie
Świecka szkoła

Obecność religii w szkole jest złamaniem konstytucyjnej zasady bezstronności
wyznaniowej państwa, wiąże się z dyskryminacją, konfliktowaniem społeczności
uczniowskiej, przemocą symboliczną, szczuciem na grupy społeczne i osoby, agitacją
polityczną i indoktrynacją.

Proponowane rozwiązanie
»»

»»

»»

Wsparcie
dla młodych osób, które są zmuszane do uczęszczania
na religię przez swoich rodziców. W ramach struktur Strajku Kobiet
stworzymy sieć mediatorek, które pomogą nawiązać dialog między
dziećmi i rodzicami.
Przygotujemy dla młodzieży pakiet argumentacyjny.
Młodzież potrzebującą takiego wsparcia prosimy o kontakt na adres mailowy zespołu:
swieckiepanstwo@strajkkobiet.eu.
Apel do rodziców i młodzieży szkolnej nieuczestniczącej w lekcjach religii o wywieranie
nacisku na dyrekcję, by umieścić religię poza blokiem zajęć obowiązkowych.
Wzór pisma do samodzielnego wykorzystania jest dostępny na
stronie
https://rownoscwszkole.pl.
Kampania w mediach społecznościowych, skierowana do rodziców i młodzieży
szkolnej, informująca, że z uczestnictwa w religii można zrezygnować w dowolnym
momencie roku szkolnego - wystarczy proste oświadczenie o treści „Rezygnuję
z uczestnictwa z dniem…”.
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Postulaty obywatelskie
Stop klerykalizacji!

»»

»»
»»

Przejawy przemocy religijnej w sferze publicznej:
»» ceremoniał państwowy przesycony jest symboliką religijną
»» symbolika religijna jest wszechobecna w państwowych urzędach i instytucjach każdy może powiesić krzyż, gdzie chce, a zdjęcie raz powieszonego jest uznawane
za akt agresji
»» msze towarzyszą coraz większej liczbie uroczystości świeckich, w których
uczestniczą osoby różnych wyznań i bezwyznaniowe
»» celebrowana oficjalnie i nieuzasadniona merytorycznie obecność duchownych
na wydarzeniach organizowanych przez władze samorządowe, która umacnia
poczucie wszechwładzy kościoła i jego prawa do wtrącania się we wszystkie
aspekty życia ludzi
»» duchowni na wspólnych zdjęciach z radnymi, prezydentami miast to sposób
na
podtrzymywanie
nieuzasadnionego
poczucia
„naturalności”
ich
uprzywilejowania, a osoby sprawujące władzę klęczące na mszach i kazaniach
przed księżmi i biskupami utrwalają społeczne poczucie, że stoją oni ponad
prawem
Kapelani na państwowych etatach w urzędach, instytucjach, szpitalach i wojsku.
Paszporty z Bogiem to przejaw przemocy symbolicznej.

Proponowane rozwiązanie
»»

»»

»»

Akcja „odjaniepawlania” przestrzeni publicznej
działania na rzecz
zaprzestania nadawania patronów religijnych obiektom użyteczności publicznej.
Prosimy o kontakt na adres mailowy zespołu (swieckiepanstwo@strajkkobiet.eu),
gdy w Waszej okolicy jakiś obiekt zostanie nazwany im. Jana Pawła II lub innych
postaci związanych z kultem religijnym, państwowe/samorządowe wydarzenie
będzie dedykowane JPII itp. Zorganizujemy wówczas strajkowe wsparcie
dla protestu przeciwko takiemu wydarzeniu.
Stworzenie i dystrybucja wśród samorządów regulaminu relacji przedstawicieli
władz, urzędników i pracowników instytucji samorządowych z duchownymi
Obejmie on zagadnienia związane z ochroną neutralnego religijnie wizerunku urzędów
i instytucji, a także osób sprawujących władzę publiczną.
Stworzenie sieci pro-świeckich samorządowców.
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DZIAŁANIA
W DŁUŻSZYM
HORYZONCIE CZASOWYM
Autorzy ..................

Postulaty obywatelskie
Narodowa apostazja!

»»
»»
»»

»»

Brak gwarantowanego przez państwo prawa do kontroli i wglądu w dane osobowe
przetwarzane przez kościół.
Kościół ma swojego inspektora ochrony danych osobowych i nie podlega RODO.
Brak państwowej procedury wystąpienia z kościoła. Apostazja jest formalnością
wewnątrzkościelną, nie unieważnia chrztu, a ilość apostatów nie jest podawana
do publicznej wiadomości przez ISKK. Osławione 90% katolików to mit będący
przedmiotem kościelnej ochrony, nieświadomie utrwalany przez media. ISKK podaje
dane wybiórczo i przekłamuje trendy.
Państwo nie prowadzi rzetelnych statystyk. Sama liczba ochrzczonych, 92% podawane
przez ISKK, jest kłamstwem – kościół zaniża liczbę ludności Polski do 35,5 mln,
by uzyskać takie dane. W rzeczywistości ochrzczonych jest niecałe 33 mln spośród 38
mln Polek i Polaków, co daje niecałe 87%. Do kościoła chodzi 38% (dominicantes wg
danych ISKK) spośród 82% zobowiązanych, spośród 87% ochrzczonych, czyli mniej
więcej co czwarta Polka i co czwarty Polak.

Proponowane rozwiązanie
»»
»»
»»
»»

Wprowadzenie państwowej, dostępnej online procedury wystąpienia z kościoła.
Odfałszowanie statystyk kościelnych i stworzenie państwowych, opartych
m.in. o tę procedurę.
Nałożenie na ISKK obowiązku corocznego informowania o liczbie chrztów i apostazji.
Nałożenie na GUS obowiązku prowadzenia statystyk dotyczących liczby apostazji.
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Postulaty obywatelskie
Świecka szkoła

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Obecność religii w szkole jest złamaniem konstytucyjnej zasady neutralności
wyznaniowej państwa, wiąże się z dyskryminacją, konfliktowaniem społeczności
uczniowskiej, przemocą symboliczną, szczuciem na grupy społeczne i osoby, agitacją
polityczną i indoktrynacją.
Władze szkolne i oświatowe wywołują mylne wrażenie, jakoby religia była
przedmiotem obowiązkowym, zdarzają się nawet przypadki wpisywania takich
informacji w statutach szkól. Rodzice często nie są informowani, że religia i etyka
to zajęcia nieobowiązkowe oraz że mogą zapisać dziecko na religię i etykę
jednocześnie. Religia jest umieszczana w planach uczniów jeszcze przed “zapisaniem
się” na zajęcia natomiast etyka jest pomijana, uczniowie są zniechęcani do udziału
poprzez umieszczanie po kilku “okienkach”. Uczniowie, którzy nie są zapisani na lekcje
religii katolickiej mają w swoich planach zajęć “okienka”, które spędzają w świetlicach
lub bibliotekach, co czyni ten przedmiot dodatkowym w sposób fasadowy, gdyż
de facto nie mają możliwości skrócenia swojego planu zajęć o lekcje religii.
W obecnym stanie prawnych wyłącznie pełnoletni uczniowie szkół mogą decydować
samodzielnie o udziale w zajęciach religii. Nastolatkowie są zmuszani do uczestnictwa
w zajęciach dodatkowych i formacyjnych, pomimo że nie jest to zgodne z ich
światopoglądem, co de facto narusza ich konstytucyjne prawo do wolności wyznania
i sumienia.
Wykluczanie dzieci od 3 do 6 lat z zajęć przedszkolnych na czas realizacji religii. Małe
dzieci są wyprowadzane z sal wspólnych na korytarz, do gabinetu dyrektora etc.
co powoduje poczucie wykluczenia z grupy, izolację, konflikty rówieśnicze, ostracyzm
wewnątrz grupy przedszkolnej.
Katecheci wynagradzani są przez państwo tj. wszystkich obywateli niezależnie
od ich światopoglądu. Nierówność w traktowaniu wyznań mniejszościowych
(religia wyznania mniejszościowego organizowana przez państwo dla grupy min. 7
osób). Katecheta ma dostęp do danych osobowych uczniów, którzy nie uczestniczą
w zajęciach religii, ponadto uzyskuje o tych osobach często prywatne informacje,
może wpływać na ocenę każdego ucznia, także nieuczestniczącego w katechezie.
Kwestia wyznania i udziału w zajęciach z religii winna pozostawać sprawą prywatną.
W obecnym stanie prawnym okazujemy świadectwo ukończenia szkoły na kolejnych
etapach edukacji czy w miejscu pracy, co eliminuje możliwość zachowania w sferze
prywatnej informacji o uczestniczeniu w zajęciach z religii, a może negatywnie
wpływać na ocenę osoby w procesie kwalifikacyjnym (na skutek umieszczania kreski
w rubryce „religia/etyka”). Obecnie również wielu uczniów zapisuje się na zajęcia
z religii poprawiając sobie skutecznie średnią ocen na świadectwie. Uczniowie
bezwyznaniowi są pozbawiani tej możliwości.
Brak jednoznacznego wskazania, że praktyki religijne nie stanowią części składowej
szkolnego (przedszkolnego) procesu nauczania i wychowania. Nie można mieszać
obligatoryjnej edukacji szkolnej (przedszkolnej) z praktykami religijnymi, udział
w których - zgodnie z art. 53 ust. 6 Konstytucji - powinien mieć charakter dobrowolny.
Nauczyciele obarczani są opieką nad uczniami podczas rekolekcji, co narusza wolność
ich wyznania I sumienia. Rekolekcje stają się wydarzeniem szkolnym, wykluczającym
uczniów należących do mniejszości.
Obecnie w większości szkół w Polsce we wszystkich pomieszczeniach szkolnych
wisi krzyż. Zdarza się, że modlitwa odmawiana jest na początku lekcji lub zajęć
przedszkolnych, a w korytarzach szkolnych następuje zawłaszczenie przestrzeni
wspólnej na rzecz eksponowania religijnych prac i wystaw. W Polsce jest już ponad
1500 szkół I przedszkoli im. Jana Pawła II, w konsekwencji obowiązuje w nich szereg
ceremoniałów o charakterze para-religijnym w związku z wybranym patronem.
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»»
»»

Przekazywanie krzywdzących I dyskryminujących treści na lekcjach religii,
wzmacnianie postaw skrajnych, fundamentalistycznych, brak kontroli ze strony
państwa nad procesem edukacji.
WDŻ jest obecnie trzecią godziną religii w tygodniu. Podstawa programowa
jest nacechowana światopoglądowo a uczniowie pozbawieni realnego dostępu
do rzetelnej wiedzy. Brak edukacji seksualnej.

Proponowane rozwiązanie
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa i niedyskryminacji
dążymy do usunięcia religii ze szkół państwowych. Do czasu radykalnej zmiany
rozkładu sił politycznych staramy się o zmiany minimalizujące dotkliwość obecności
lekcji religii w szkole.
Lekcje etyki i religii jako zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe powinny odbywać
się wyłącznie na pierwszej lub ostatniej godzinie. Jedna godzina religii w tygodniu
w miejsce dwóch umożliwi odpowiednie ułożenie planów zajęć.
Osoby, które ukończyły 15 lat powinny same decydować o udziale w lekcjach religii.
Religia dla dzieci w wieku przedszkolnym poza podstawą programową wychowania
przedszkolnego.
Katecheci nie mogą być zatrudniani przez szkoły i finansowani z budżetu państwa,
nie mogą być członkami Rad Pedagogicznych.
Brak oceny z religii na świadectwie szkolnym; ocena z religii nie może być wliczana
do średniej ocen. Oddzielne świadectwa z religii.
Rekolekcje i udział uczniów w mszach poza systemem edukacji.
Oddzielne pomieszczenia do nauki religii. Symbole religijne wyłącznie w tych
pomieszczeniach. Sfera symboliczna szkoły, tj. wybór patrona, godła, hymnu, itp.
neutralne religijnie. Modlitwa wyłącznie na katechezie.
Wprowadzenie państwowej kontroli nad programami nauczania religii
oraz nad odpowiednimi podręcznikami.
Wprowadzenie unormowań prawnych związanych ze statusem przedmiotu WDŻ
w celu zapobieżeniu przekazywaniu treści nacechowanych światopoglądowo/
religijnie.

Realizacja postulatu
»»
»»
»»
»»
»»

Zmian wymagałyby m.in.:
Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
Rozporządzenie MEN z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych.
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
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Postulaty obywatelskie
Stop klerykalizacji

»»

»»
»»

Przejawy przemocy religijnej:
»» ceremoniał państwowy przesycony jest symboliką religijną
»» symbolika religijna jest wszechobecna w państwowych urzędach i instytucjach
każdy może powiesić krzyż, gdzie chce, a zdjęcie raz powieszonego jest uznawane
za akt agresji
»» msze towarzyszą coraz większej liczbie uroczystości świeckich, w których
uczestniczą osoby różnych wyznań i bezwyznaniowe
»» celebrowana oficjalnie i nieuzasadniona merytorycznie obecność duchownych
na wydarzeniach organizowanych przez władze samorządowe, która umacnia
poczucie wszechwładzy kościoła i jego prawa do wtrącania się we wszystkie
aspekty życia ludzi
»» duchowni na wspólnych zdjęciach z radnymi, prezydentami miast to sposób
na
podtrzymywanie
nieuzasadnionego
poczucia
„naturalności”
ich uprzywilejowania; osoby sprawujące władzę na mszach i kazaniach, klęczący
przed księżmi i biskupami utrwalają społeczne poczucie, że stoją oni ponad
prawem
Kapelani na państwowych etatach w urzędach, instytucjach, szpitalach i wojsku.
Paszporty z Bogiem to przemoc symboliczna.

Proponowane rozwiązanie
»»

»»
»»

Ochrona przed przemocą i dyskryminacją religijną:
»» zakaz wprowadzania elementów obrządku religijnego do ceremoniału
państwowego
»» zakaz umieszczania symboli religijnych w państwowych urzędach i instytucjach
»» zakaz łączenia wydarzeń organizowanych przez władze samorządowe
lub instytucje im podległe z ceremoniami religijnym
Zakaz zatrudniania kapelanów w państwowych urzędach, instytucjach, szpitalach
i wojsku; wyprowadzenie Ordynariatu Polowego ze struktur Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Zmiana wzoru paszportu - usunięcie adnotacji Bóg-Honor-Ojczyzna.

Postulaty obywatelskie
Wypowiedzenie konkordatu

»»
»»
»»

Konkordat zawiera zapisy stanowiące uszczerbek dla suwerenności Rzeczypospolitej
Polskiej, stawiając Kościół rzymskokatolicki ponad polskim prawem.
Uprzywilejowana pozycja kościoła katolickiego względem innych związków
wyznaniowych i organizacji światopoglądowych.
Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP podejmuje decyzje poza polskim
systemem prawnym i ponad głowami obywatelek i obywateli w drodze politycznego
handlu.
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Proponowane rozwiązanie
»»
»»
»»
»»

Proponowane rozwiązania zgodne są z konstytucyjną zasady równości wobec prawa:
Wypowiedzenie konkordatu i wprowadzenie przepisu, regulującego działanie
kościołów i związków wyznaniowych na mocy ustawy
Likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i powołanie w jej miejsce
urzędu centralnego, który jako jedyny uprawniony będzie do prowadzenia spraw
dotyczących kościołów i związków wyznaniowych
Zrównanie pozycji prawnej Kościoła rzymskokatolickiego z pozycją innych związków
wyznaniowych
Ustawowe
zrównanie
pozycji
prawnej
organizacji
światopoglądowych,
np. ateistycznych, z pozycją kościołów i związków wyznaniowych

Postulaty obywatelskie
Koniec z bezkarnością kleru!

»»

»»
»»
»»

»»

Bezkarność kleru i bezradność organów ścigania wobec:
»» ukrywania pedofilii przez hierarchów
»» odmawiania współpracy z organami ścigania
»» umożliwiania sprawcom działania przez przenoszenie ich do innych parafii
»» wykorzystywania autorytetu instytucji kościoła do unikania odpowiedzialności
za przestępstwa
»» szczucia na grupy społeczne i osoby
»» agitacji wyborczej w kościołach
»» korupcji kościelno-urzędniczej
Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci obejmuje m.in. fakt, że ofiary są
w stanie lub mają możliwość opowiedzenia o swojej krzywdzie po wielu latach.
Obecnie przedawnienie w kontekście tego rodzaju przestępstw następuje, kiedy ofiara
kończy 30 lat, co oznacza, że większość pokrzywdzonych nie ma szansy dochodzić
sprawiedliwości.
Tuszowanie przez hierarchów kościelnych przestępstw seksualnych wobec dzieci
popełnianych przez księży wypełnia znamiona czynów karalnych opisanych
w dwóch artykułach kodeksu karnego: art. 239 (poplecznictwo) i art. 240 (karalne
niezawiadomienie o czynie zabronionym).
W świetle obecnych przepisów prawa karnego pierwszy z tych czynów przedawnia się
po 10 latach a drugi po 5 latach. To oznacza, że wielu hierarchów Kościoła katolickiego
(którzy przenoszą sprawców do kolejnych parafii, utrudniają śledztwa odmawiając
wydawania dokumentów, mataczą i ukrywają dowody) nie odpowiada za swoje czyny
i zaniechania w efekcie których sprawcy mogli gwałcić lub molestować kolejne dzieci.

Proponowane rozwiązanie
»»

W imię konstytucyjnej zasady równości wobec prawa konieczne jest doprecyzowanie
art.25 ust 3 Konstytucji RP w drodze ustawy, która:
»» określi zakres niezależności i autonomii kościołów i związków wyznaniowych,
zawężając ją wyłącznie do sfery religijnej
»» doprecyzuje, czym jest działalność religijna i wyłączy z niej m.in. obrót
nieruchomościami i prowadzenie inwestycji (obecnie zdefiniowana w art. 19
ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania)
»» usankcjonuje objęcie działalności poza-religijnej kościołów i związków
wyznaniowych przepisami na zasadach ogólnych
»» prowadzenia czynności przez organy ścigania bez konieczności uzyskania zgody
strony kościelnej
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»»

»»
»»

objęcie kościelnych osób prawnych obowiązkiem prowadzenia rachunkowości
także w ramach ich niegospodarczej działalności statutowej
»» wgląd w stan majątkowy kościołów i związków wyznaniowych
»» wprowadzenie zakazu egzorcyzmów wobec osób niepełnoletnich
»» wprowadzenie zakazu agitacji wyborczej w kościołach
Powołanie NIEZALEŻNEJ komisji, do spraw wyjaśnienia, rozliczenia zbrodni pedofilii
w kościele. Projekt takiej komisji został opracowany w zeszłym roku przez grupę
ekspertek i ekspertów a następnie złożony jako projekt poselski przez klub Lewicy.
Likwidacja przedawnień w kontekście przestępstw seksualnych wobec
dzieci, a także tuszowania przestępstw seksualnych wobec dzieci.
Wszystkie przestępstwa a w szczególności pedofilia musi być rozliczana i karana
zgodnie z polskim kodeksem karnym, a wszelkie próby tuszowania traktowane jako
współudział w przestępstwie.

Postulaty obywatelskie
Opieka medyczna, a nie watykańska!

»»

»»

Klauzula sumienia ogranicza dostęp do świadczeń medycznych:
»» zabiegów przerywania ciąży
»» badań prenatalnych
»» środków antykoncepcyjnych (recepty i dostępność)
Kapelani zajmują etaty należne psychologom.

Proponowane rozwiązanie
»»
»»
»»
»»

Likwidacja klauzuli sumienia.
Nałożenie na ZOZ, który odmawia realizacji świadczenia aborcji lub badania
prenatalnego ustawowego obowiązku wskazania innej placówki, która to należne
świadczenie zrealizuje.
Nałożenie na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych obowiązku
monitorowania, czy apteki przestrzegają prawa i dostęp do antykoncepcji nie podlega
nielegalnym ograniczeniom.
Ustawowy zakaz zatrudniania etatowych kapelanów w państwowych placówkach
opieki zdrowotnej i nakaz zapewnienia pacjentom opieki psychologicznej.

Postulaty obywatelskie
Wolność słowa i sztuki

»»
»»

Art. 196 kk o obrazie tzw. uczuć religijnych ogranicza wolność słowa i twórczości.
Uczucia ateistyczne nie podlegają ochronie.

Proponowane rozwiązanie
»»

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa i równości wobec
prawa:
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»»
»»

likwidacja art. 196 kk
likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV

Postulaty obywatelskie
Precz z finansowaniem Kościoła!

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Rażąca nieprzejrzystość finansów.
Malwersacje.
Łapówkarstwo polityczne.
Uznaniowość opłat za śluby, chrzty, pogrzeby.
Nieopodatkowana taca.
Wymuszana kolęda.
Brak jednolitego, centralnego rejestru kościelnych osób prawnych – nie ma jednego
kościoła, są tysiące podmiotów, co ułatwia kościołowi unikanie odpowiedzi na pytanie
o wielkość i strukturę przychodów.
Kościół rzymskokatolicki (Krk) to największy prywatny posiadacz ziemski w Polsce;
jest uprzywilejowany przy nabywaniu ziemi, choć nie uprawia roli; za to poddzierżawia
ziemię rolnikom, czerpiąc z tego korzyści.
Krk w zakresie swojej działalności statutowej jest prawie całkowicie zwolniony
z podatku dochodowego, cieszy się przywilejami finansowymi niespotykanymi
w przypadku żadnych innych podmiotów będących uczestnikami obrotu
gospodarczego, jak choćby zwolnienie z obowiązku prowadzenia rachunkowości, czy
sprawozdawczości.
Ubezpieczenia społeczne kleru są opłacane z budżetu państwa.

Proponowane rozwiązanie
»»

»»

»»

Jawność przepływów finansowych państwo-kościół:
»» utworzenie jednolitego, centralnego, dostępnego publicznie rejestru kościelnych
osób prawnych
»» wprowadzenie ustawowego obowiązku informowania Krajowej Administracji
Skarbowej przez państwowe jednostki organizacyjne o wszelkich przysporzeniach
na rzecz kościelnych osób prawnych
»» wprowadzenie ustawowego obowiązku informowania organów skarbowych
przez kościelne osoby prawne o wszelkich uzyskanych przychodach
»» ewidencja majątku wspólnot wyznaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc o wartości historycznej
»» akcja ujawniania majątku i biznesów kościoła – rozpoczęta i w toku
Likwidacja przywilejów finansowych kościołów i związków wyznaniowych:
»» Funduszu Kościelnego
»» zwolnienia dochodów kościoła pochodzących z pozastatutowej działalności
gospodarczej, a przeznaczanych na „inwestycje kościelne”, z podatku
dochodowego
»» przywileju nabywania nieruchomości ze Skarbu Państwa w trybie
bezprzetargowym i z nieograniczoną bonifikatą
»» prawa do nabywania ziemi rolnej na równych prawach z rolnikami
»» odliczeń od dochodu darowizn na cele kultu – osoby fizyczne i prawne
»» art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego, na mocy
którego na Ziemiach Zachodnich i Północnych kościół może otrzymywać
nieodpłatnie ziemię należącą do Skarbu Państwa
»» opodatkowanie tacy i innych datków
Powołanie komisji ds. zbadania działalności Komisji Majątkowej i doprowadzenie
do zwrotu mienia państwowego przyznanego kościołowi bezzasadnie, jako zastępcze.
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»»

Wprowadzenie podatku kościelnego, który będą odprowadzać wyłącznie członkowie
danego kościoła definiujący się jako tacy w świeckiej procedurze.

Postulaty obywatelskie
Precz z mOrdo Iuris!

Szkodliwy wpływ fanatyków związanych z organizacjami religijnymi i para-religijnymi
na polskie prawodawstwo.

Proponowane rozwiązanie
»»
»»

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa:
Zakaz piastowania urzędów państwowych i stanowisk w administracji państwowej
przez osoby duchowne, zakonne (w tym świeckie), członków sekt oraz osoby pełniące
funkcje w organizacjach wyznaniowych.
Powołanie niezależnej komisji, która zidentyfikuje lobbingową działalność organizacji
para-religijnych, sekt i innych identyfikowanych jako niebezpieczne dla życia
publicznego oraz wypracuje rozwiązania, które tę działalność zablokują lub poddadzą
ścisłej kontroli społecznej.
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Już dziś
»»
»»
»»
»»
»»

»»

akcja apostazja
śledztwa dziennikarskie - dane ISKK
akcja odjanopawlania
utworzenie regulaminu relacji
samorządowców z duchownymi Sieć
pro-świeckich samorządowców
mediatorki dla młodzieży w
konflikcie z rodzicami na tle religii
- naciski na przesunięcie religii na
pierwsze lub ostatnie godziny
kampania - możesz zrezygnować z
religii w każdym momencie

Zwykła większość
»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

likwidacja Komisji Wspólnej
Przedstawicieli Rządu RP i KEP
ustawa definiująca autonomię,
niezależność, działalność religijną
Krk Niezalezna komisja ds. zbadania
pedofilii w kościele
likwidacja przedawnień przestępstw
seksualnych wobec dzieci Zakaz
egzorcyzmów wobec osób
niepełnoletnich
prawo młodzieży 15+ do
decydowania o udziale w religii
Zaprzestanie finansowania religii
z budżetu państwa Wyłączenie
katechetów z Rad Pedagogicznych
Usunięcie oceny z religii na
świadectwie szkolnym
nałożenie na ZOZy obowiązku
wskazania placówki realizującej
aborcje Monitoring aptek anti-choice
likwidacja klauzuli sumienia
likwidacja art. 196 kk
likwidacja wartości chrześcijańskich
z ustawy o KRRiTV
zakaz piastowania urzędów przez os.
duchowne i członków sekt Komisja
ds. zbadania lobbingu org. parareligijnych i sekt
jawność przepływów państwokościoły i likwidacja ich przywilejów
Komisja ds. zbadania działalności
Komisji Majątkowej Wprowadzenie
podatku kościelnego
zakaz łączenia ceremoniału
państwowego z obrządkiem
religijnym Wyprowadzenie
Ordynariatu Polowego ze struktur
MON
zakaz zatrudniania kapelanów
w jedn. państwowych i
samorządowych Zmiana wzoru
paszportu na bezstronny
wyznaniowo
zakaz umieszczania symboli
religijnych w urzędach i instytucjach
Państwowa procedura wystąpienia z
kościoła
odfałszowanie statystyk ISKK,
zbadanie ich przez GUS

Większość konstytucyjna
»»
»»

»»

»»

»»

wypowiedzenie konkordatu
wprowadzenie przepisu,
że działalność kościołów i
związków wyznaniowych
regulują ustawy
zrównanie pozycji
prawnej Kościoła
rzymskokatolickiego z
pozycją innych związków
wyznaniowych
ustawowe zrównanie
pozycji prawnej org.
światopoglądowych
z pozycją kościołów i
związków wyznaniowych
usunięcie religii ze szkół
państwowych
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