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SENAT RP

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą (39.) 
oraz Komisji Kultury 

i Środków Przekazu (54.) 
w dniu 27 kwietnia 2017 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o usta-
nowieniu Krzyża Zachodniego.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina 
Sagatowska)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Rozpoczynam posiedzenie połączonych 2 komisji – 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie nasze poświęcone jest rozpatrzeniu wnio-
sku złożonego w trakcie posiedzenia plenarnego w dniu 
dzisiejszym przez senatora Marka Martynowskiego. To 
jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Oczywiście 
jeżeli ten wniosek nie uzyska poparcia, to będziemy musieli 
jeszcze rozpatrzeć nasze poprawki, które były wprowadzo-
ne na poprzednim posiedzeniu.

Czy w związku z tym pan legislator chciałby… Nie? 
Tak myślałam. To jest typowa…

Czy wnioskodawca chce się…

Senator Jan Żaryn:

Tak, proszę państwa.
Pani Przewodnicząca, ja oczywiście stoję na stanowi-

sku co do merytorycznej zawartości tej ustawy, tego pro-
jektu. Uważam, że przyjęcie sejmowej wersji bez popra-
wek jest obniżeniem wartości tego krzyża w przestrzeni 
publicznej ogólnoświatowej, całego świata zachodniego, 
ale oczywiście poddam się tej decyzji, która zapadnie. 
Na pewno będzie jedna pozytywna tego konsekwencja, 
polegająca na tym, że dzięki temu szybciej do Kancelarii 
Prezydenta zostanie ten krzyż skierowany, a tam bez 
wątpienia – biorąc pod uwagę okoliczności – ta ustawa 
zostanie szybko uchwalona i dzięki temu będziemy mogli 
w praktyce sprawdzić, jak działa. A być może z czasem 

okaże się, że jednak jesteśmy w stanie ją znowelizować 
tak, by objęła szerszy zakres potencjalnych beneficjen-
tów. Dziękuję.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś…
Proszę, pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Ja uważam, że należałoby jednak wprowadzić tę po-

prawkę, bowiem mnóstwo organizacji składających się 
z wielu, wielu osób wspomagało Polaków. Znam to z autop-
sji. Eliminowanie dzisiaj tych organizacji jest pewnym ta-
kim dysonansem. O ile na Wschodzie tego nie było, o czym 
już kolega Żaryn mówił, o tyle na Zachodzie głównie or-
ganizacje brały w tym udział.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z państwa senatorów?
Nie. Dziękuję bardzo.
Przegłosujemy wniosek senatora Martynowskiego 

o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (3)
Wniosek został przyjęty, tak że dalej nie głosujemy.
Na sprawozdawcę komisji, myślę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, poprosimy pana senatora Żaryna.
Zamykam posiedzenie obu komisji.
Dziękuję bardzo za obecność.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 01)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 05)
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