Warszawa, dnia 06.01.2019r.

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
ul. Żeglugi Wiślanej 16A/1
03 - 043 Warszawa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa

PETYCJA

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatywa Polska oraz tych Obywatelek i Obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, którym leży na sercu świecki charakter Polski oraz realizacja
zapisów art. 25 Konstytucji RP, zwracamy się do Sejmu RP z petycją w sprawie podjęcia
prac legislacyjnych w celu uchwalenia ustawy o świeckim charakterze Rzeczypospolitej
Polskiej. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej petycji.
Zasady państwa świeckiego określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i
wynikają wprost z art. 1 Konstytucji, który stanowi, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli oraz z art. 25 Konstytucji, który stanowi, iż władze
publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność sprawach przekonań
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma więc
obowiązek stwierdzić w drodze ustawy, że Polska jest państwem świeckim, w którym istnieje
ścisły rozdział kościołów i związków wyznaniowych od państwa. W celu zabezpieczenia
świeckiego charakteru Rzeczypospolitej Polskiej należy ustanowić prawo, które wypełni
zapisy Konstytucji.
Praktyka pokazuje tymczasem, że kościoły, w szczególności Kościół katolicki,
wywierają realny nacisk na władze publiczne w sferze materialnej i niematerialnej. Państwo
polskie finansuje naukę religii w szkołach, czyli naukę wiary bez naukowych podstaw,
finansuje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych. Taki stan rzeczy i
takie zachowania naruszają neutralność światopoglądową państwa. Przedstawiciele władz

publicznych nie powinni eksponować swoich przekonań religijnych. Powinni zachowywać
realną neutralność wobec wszelkich religijnych przekonań.
Celem ustawy jest:

- zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, precyzyjne uregulowanie
jej obecności w publicznych szkołach oraz wzmocnienie neutralności światopoglądowej
systemu edukacji w Polsce;

- zaprzestanie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych
oraz likwidacja Funduszu Kościelnego;

- likwidacja wspólnych komisji rządowo - kościelnych i ustanowienie jednej komisji
złożonej z przedstawicieli rządu, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji
świeckich skupiających agnostyków i ateistów.
W poczuciu konieczności ustanowienia faktycznego rozdziału kościołów i związków
wyznaniowych od państwa oraz wypełnienia zapisów art. 25 Konstytucji RP, zwracamy się
o podjęcie prac legislacyjnych nad przedłożonym projektem ustawy.

W załączeniu:
- projekt ustawy z uzasadnieniem

