Zasady działalności Ośrodka informacyjno-konsultacyjnego (dalej: Ośrodka)
istniejącego w ramach Laboratorium Wolności Religijnej (dalej: Laboratorium)

1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej
w zakresie wolności sumienia i religii.
a) Ośrodek udziela informacji na temat wolności sumienia i religii, praw
obywateli i regulacji prawnych w tym zakresie, ochrony tych praw i wolności,
instytucji powołanych do ich ochrony, a także na temat naruszeń praw
i wolności religijnych, zjawiska nietolerancji religijnej, chrystianofobii,
prześladowań chrześcijan w Polsce i za granicą, form prześladowań oraz
innych przejawów nietolerancji i nienawiści (dyskryminacja, prześladowania,
przemoc werbalna, ataki fizyczne, etc.) z uwagi na wyznawany światopogląd
religijny, różnic w zakresie tzw. prześladowań twardych i miękkich, specyfiki
wzrastającej liczby przypadków prześladowań i innych aktów naruszających
wolność religijną chrześcijan w Polsce i krajach zachodnich.
b) Ośrodek udziela także informacji na temat możliwych działań mających na
celu

przeciwdziałanie

prześladowaniom,

przejawom

dyskryminacji,

nietolerancji i nienawiści z uwagi na deklarowany światopogląd, w tym
z uwagi na wyznawane wartości związane z chrześcijaństwem.
c) Ośrodek udostępnia materiały informacyjne poświęcone wolności sumienia
i religii.
d) Ośrodek prowadzi konsultacje w sprawach naruszeń wolności sumienia
i religii – zarówno dotyczących osób fizycznych, jak i innych podmiotów.
Ośrodek udziela konsultacji, porad i opinii.
2. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia także pomoc i wsparcie osobom,
których

wolność

religijna

została

naruszona,

lub

które

zostały

dotknięte

przestępstwem przeciwko wolności sumienia i wyznania, w zakresie i formie
określonych w niniejszych Zasadach.
3. Działalność Ośrodka obejmuje m.in. następujące formy:
a) informowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych w zakresie wolności
sumienia i religii oraz ochrony tej wolności;
b) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki wolności sumienia
i religii oraz ochrony tej wolności;

c) konsultowanie konkretnych przypadków i spraw (zarówno o charakterze
ogólnym, jak i indywidualnym);
d) sporządzanie opinii.
4. Konsultacje, opinie i porady udzielane w ramach działalności Ośrodka są sporządzane
w formie pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej).
5. Wszelkie konsultacje, opinie i porady udzielane przez Ośrodek są sporządzane na
wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nie. Jeżeli wskutek wydania opinii/porady
lub jej braku powstałaby szkoda, to (z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia)
jakakolwiek

odpowiedzialność

odszkodowawcza

Laboratorium

oraz

jego

pracowników jest wyłączona.
6. W ramach swojej działalności Ośrodek nie reprezentuje przed sądem ani przed innymi
organami osób zgłaszających się do Ośrodka ani nie zajmuje się tworzeniem pism
procesowych.
7. W przypadku, gdy sprawa zgłoszona do Ośrodka toczy się przed sądem, pracownikom
Laboratorium obsługującym Ośrodek nie przysługuje prawo do odmowy złożenia
zeznań dotyczących tej sprawy; nie przysługuje im również prawo do odmowy
udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.
8. W niektórych sprawach Ośrodek może, za uprzednią zgodą osoby zwracającej się po
pomoc, włączyć się do postępowania na zasadach przysługujących organizacji
społecznej (w sytuacji gdy jest to prawnie dopuszczalne) lub sporządzić dla sądu
opinię prawną (tzw. opinię przyjaciela sądu – amicus curiae). W takich przypadkach
Ośrodek występuje jako organizacja działająca na rzecz poszanowania wolności
sumienia i religii i nie reprezentuje tym samym osoby zgłaszającej się do Ośrodka po
pomoc.
9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy wydania opinii lub odmowy udzielenia
konsultacji.
10. Ośrodek współpracuje z innymi organizacjami działającymi na rzecz wolności
sumienia i religii.
11. Działalność Laboratorium, w ramach którego prowadzony jest Ośrodek, finansowana
jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
12. Wszelka działalność Ośrodka prowadzona jest nieodpłatnie.
13. Osoby zgłaszające się do Ośrodka zobowiązują się do przedstawienia wszelkich
informacji zgodnie z prawdą i niewprowadzania w błąd pracowników Ośrodka.

14. Osoby zgłaszające się do Ośrodka są zobowiązane również do podania swoich danych
osobowych, a także potwierdzenia, że zapoznały się z Zasadami działalności Ośrodka
i akceptują je.
15. Osoby zgłaszające się do Ośrodka w odrębnym oświadczeniu wyrażają zgodę na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, a także na zbieranie informacji
o zgłaszanych sprawach i przetwarzanie tych informacji na potrzeby działalności
Ośrodka i Laboratorium. Ośrodek i Laboratorium zastrzegają sobie prawo
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania tych danych w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności.
16. Ośrodek zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu zapewniania bezpieczeństwa
danych osób zgłaszających się do Ośrodka i aby przestrzegać przysługujących tym
osobom praw. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z treścią przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

