
REGULAMIN  

ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEŚLADOWANIOM I DYSKRYMINACJI CHRZEŚCIJAN NA ŚWIECIE 

 

§ 1 

1. Zespół Parlamentarny ds. Przeciwdziałania Prześladowaniom i Dyskryminacji 

Chrześcijan na Świecie, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie 

art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy z dnia 19 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.) oraz 

art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – 

Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, 

poz. 398 z późn. zm.). 

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili 

akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną 

problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. 

3. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych 

chrześcijan na świecie oraz – w miarę możliwości – przeciwdziałanie temu 

zjawisku. 

4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 

 
 

§ 2 

Zadania Zespołu 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) Zapoznawanie się z sytuacją chrześcijan w różnych częściach świata. 

2) Podejmowanie stanowisk, apeli i rezolucji do władz krajów i instytucji 

międzynarodowych w sprawie przestrzegania podstawowych praw człowieka w 

odniesieniu do prześladowanych chrześcijan. 

3) Wspieranie polityki informacyjnej organizacji pozarządowych działających na 

rzecz tej problematyki. 

 
 



§ 3 

Władze Zespołu 

1. Pracami Zespołu kieruje prezydium Zespołu. 

2. W skład prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący i dwóch 

wiceprzewodniczących. 

3. Zasady wyboru i odwoływania władz Zespołu : przewodniczący i 

wiceprzewodniczący Zespołu powoływani i odwoływani są zwykłą większością 

głosów  

 
 

§ 4 

Formy pracy Zespołu 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący 

Zespołu. 

4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

 
 

§ 5 

Tryb zmiany niniejszego Regulaminu 

Zmiana regulaminu wymaga zaopiniowania przez Komisję Regulaminową i Spraw 

Poselskich. 

 
 


