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Nr posiedzenia: 149 Nr posiedzenia: 264

Data posiedzenia: 15 grudnia 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721).
2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku
krzyża w miejscach publicznych (druk senacki nr 722).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Marek
Trzciński i Piotr Zientarski,senatorowie członkowie Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji: Zbigniew Cichoń, Stanisław
Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń Piotr
Wach,senatorowie niebędący członkami komisji:senator Ryszard Bender,
− senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Danuta Drypa
i Adam Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt apelu oraz powody jego wniesienia przedstawił senator wnioskodawca P.Ł.J. Andrzejewski.

Wyjaśnił, iż projekt powstał w związku z tym, iż coraz częściej dochodzi do prześladowań
chrześcijan, a uniwersalny symbol krzyża przestaje być traktowany jako symbol walki o prawa
człowieka na całym świecie. Zdaniem senatora „pewnym „nieporozumieniem” jest traktowanie
krzyża jedynie jako symbolu religii katolickiej.
Przewodniczący Z. Piotrowicz przypomniał, że w treści projektu uchwały zawarty jest stanowczy
protest przeciwko orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanemu 3 listopada br.
w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, w którym trybunał stwierdził, że wieszanie krzyży
w klasach to naruszenie „prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami”.
Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek, aby połączyć oba przedstawione projekty w jedną
uchwałę pod wspólnym tytułem „o poszanowanie Krzyża”, której podstawą byłby apel zawarty
w druku senackim nr 721.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek przeciwny i zaproponował, aby komisje osobno
procedowały nad przedstawionymi poprawkami.
Senator Jan Rulewski odniósł się do kwestii innych symboli religijnych poza krzyżem i podkreślił,
że „prawo człowieka do wyznawania światopoglądu jest również zobowiązaniem wszystkich, nie
tylko państwa, ale i obywateli do szanowania tego prawa do publicznych deklaracji w tym
zakresie”.
W dyskusji senatorowie bardzo krytycznie odnieśli się do orzeczenia Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przypomniała, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami tylko
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treść uchwały może być opublikowana w „Monitorze Polskim”.
Po burzliwej dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie – jako wniosek dalej idący –
wniosek zgłoszony przez senatora Piotra Zientarskiego, aby prowadzić dalsze prace w komisji nad
jedną uchwałą, na której treść składałby się apel z pewnymi modyfikacjami. Wniosek został
przyjęty.
Poprawki do treści tekstu uchwały zaproponowali m.in. senatorowie Zbigniew Romaszewski,
Bogdan Paszkowski, Zbigniew Cichoń.
Ponieważ senatorowie nie byli w stanie osiągnąć porozumienia co do treści uchwały, powołany
został zespół, w składzie: senator Zbigniew Cichoń, Zbigniew Romaszewski i Bogdan Paszkowski.
Celem tego zespołu stało się wypracowanie jednolitego tekstu uchwały na podstawie propozycji
zgłoszonych w dyskusji.
Posiedzenie połączonych komisji poświęcone dalszym pracom nad tekstem uchwały odbędzie się
w dniu następnym.

Konkluzja: Komisje będą kontynuować prace nad uchwałą (druk nr 721O).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


