
Nasze inicjatywy 
i działania:
Ośrodek konsultacyjno-informacyjny
Naszym głównym celem jest zapobieganie naruszaniu 
prawa do wolności sumienia i wyznania oraz pomoc 
osobom, które doświadczyły takiego naruszenia. Założo-
ny przez nas ośrodek konsultacyjno-informacyjny ma 
służyć dotarciu do ofiar przemocy na tle wyznaniowym, 
abyśmy mogli im udzielić potrzebnego wsparcia 
w zakresie kontaktu z odpowiednimi instytucjami 
i upowszechnić wśród nich wiedzę na temat regulacji 
prawnych gwarantujących wolności sumienia 
i wyznania.

22 sierpnia – Międzynarodowy Dzień 
Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy 
ze względu na Religię lub Wyznanie
W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 
22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym 
Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyzna-
nie. Podejmując się organizacji obchodów tego święta, 
chcemy współtworzyć nową tradycję. Liczymy na to, 
że święto prześladowanych za wiarę trwale wpisze się 
w kalendarz ważnych uroczystości o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.

Akademia Wolności
Na naszym kanale na YouTube cyklicznie publikujemy 
wypowiedzi eksperckie poświęcone tematyce wolności 
religijnej, ochrony prawa do wolności sumienia 
i wyznania oraz zapobiegania przestępczości na tle 
wyznaniowym. Prezentujemy głosy ekspertów 
z różnych dziedzin, które stanowią ważny komentarz 
do bieżącej sytuacji i dostarczają merytorycznych 
podstaw dla dyskusji społecznej.

Blogosfera wolnościowa
W ramach naszej działalności w mediach stworzyliśmy 
przestrzeń internetowego dialogu i komentarza. 
W blogosferze publikujemy materiały eksperckie, reflek-
sje i wypowiedzi na temat ochrony wolności sumienia 
i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną 
i polityczną.
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Znak krzyża w restauracji 
przed posiłkiem... Nie?

„Zostań z Bogiem” 
zamiast „do widzenia”… Nie?

Dlaczego?
Bo sprowokujesz krzywe spojrzenia, 
kłopotliwe milczenie, a może narazisz się na 
docinki lub groźby. Bo bezpieczniej jest nie 
mówić głośno o swojej wierze. Bo bycie 
chrześcijaninem nie zjednuje życzliwości.

Z art. 53 Konstytucji RP

Każdemu 
zapewnia 
się wolność 
sumienia 
i religii.

Brzmi znajomo? 
A nie powinno:

Czy wiesz, że…
W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 
64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności 
sumienia i wyznania wśród chrześcijan.

Akty nienawiści w stosunku do chrześcijan rodzą napię-
cia społeczne i wywołują u osób wierzących poczucie 
zagrożenia, zawstydzenia, braku akceptacji.

Bierność wobec aktów naruszania wolności sumienia 
i wyznania zarówno ze strony władz państwowych, jak
i samych poszkodowanych prowadzi do stopniowej 
laicyzacji państwa, a w konsekwencji zniknięcia religii 
ze sfery publicznej.

Powszechne respektowanie wolności sumienia i wyzna-
nia oddziałuje pozytywnie na całe społeczeństwo, 
wspierając pokojowe współistnienie obywateli.

Nie bądź bierny! 
Poznaj swoje prawa

Wolność sumienia i wyznania należy do podstawowych 
praw człowieka, co wyraża art. 18 Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka.

Stanowi także jedną z podstawowych swobód gwaran-
towanych przez Konstytucję RP – jest zapisana w art. 53.

Wolność sumienia i wyznania przysługuje każdemu, 
nie tylko obywatelom Polski.

Wolność religii obejmuje prawo do uzewnętrzniania 
swojej religii indywidualnie lub z innymi, publicznie 
lub prywatnie, m.in. poprzez: modlitwę, udział w obrzę-
dach, praktykowanie i nauczanie. Obejmuje także prawo 
do posiadania świątyń i innych miejsc kultu oraz prawo 
do korzystania z pomocy religijnej w miejscu przebywa-
nia (np. w miejscach pozbawienia wolności i szpitalach).

Wolność ta zakłada wymóg tolerowania zwolenników 
różnych światopoglądów, głoszonych przez nich 
wypowiedzi i ich praktyk religijnych.

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wycho-
wania oraz nauczania moralnego i religijnego zgodnie 
ze swoimi przekonaniami.

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego 
o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmio-
tem nauczania w szkole, przy czym nie może być 
naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona 
jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest 
to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, 
porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolno-
ści i praw innych osób.

Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani 
do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy 
publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, 
przekonań religijnych lub wyznania.

Laboratorium Wolności Religijnej powstało z inicjatywy 
Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i realizowane jest przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. 
Nasza działalność ukierunkowana jest na przeciwdziałanie 
naruszaniu prawa chrześcijan do wolności sumienia i wyzna-
nia, a także pomoc ofiarom dyskryminacji ze względu na 
wyznawaną religię.

Realizujemy nasz projekt w oparciu o działania prewencyjne 
i profilaktyczne ‒ staramy się edukować i kształtować posta-
wę społecznej niezgody wobec przejawów uprzedzeń, dyskry-
minacji, prześladowań za przekonania religijne i wiarę. 
Osobom poszkodowanym służymy praktycznym wsparciem 
w postaci informacji oraz konsultacji prawnych.


