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Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy
projekt uchwały

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jana Żaryna.

(-) Anna Maria Anders
(-) Adam Bielan
(-) Zbigniew Cichoń
(-) Jan Dobrzyński
(-) Tadeusz Kopeć
(-) Waldemar Kraska

(-) Robert Mamątow
(-) Marek Martynowski
(-) Łukasz Mikołajczyk
(-) Andrzej Mioduszewski
(-) Jarosław Rusiecki
(-) Rafał Ślusarz

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. –
Regulamin Senatu (M.P. z 2015 r. poz. 805 i 1129) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 92:
a)

w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Senat
podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby senatorów, w sprawach określonych w ust. 2 pkt 3 Senat
podejmuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
senatorów.”;

2)

w art. 93 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczególnych osób na stanowiska
państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2 może zgłosić grupa co najmniej 7 senatorów.
2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do każdego
z organów, o których mowa w art. 92 ust. 1, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej oraz jednemu
kandydatowi do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.”;

3)

w art. 94 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa
w art. 92 ust. 1 i 2,”;

4)

w art. 95 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

–2–
„Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków
organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2, senatorom przysługuje
prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty głosowania.”;
5)

uchyla się art. 95a.
Art. 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia uchwalenia.

UZASADNIENIE
W związku ze zmianą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz zmianie niektórych innych ustaw konieczne
jest uregulowanie w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r.
Regulamin Senatu (M.P z 2015 r. poz. 805 i 1129) kwestii dotyczących powołania członków
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Zgodnie z projektem ustawy Senat będzie powoływał dwóch spośród dziewięciu
członków Kolegium.
W związku z powyższym wnioskodawcy proponują dokonanie w Regulaminie Senatu
odpowiednich zmian mających na celu unormowanie trybu powołania osób do w/w organu.
Zgodnie z nimi wniosek w sprawie powołania członków Kolegium będzie mogła zgłosić
grupa co najmniej 7 senatorów. Senator będzie mógł udzielić poparcia jednemu kandydatowi
do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Uchwała w sprawie wyboru członków Kolegium Senat będzie podejmował większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Zmianie ulegnie również art. 95 ust. 3 Regulaminu Senatu, dot. sytuacji gdy
w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków określonych
organów państwowych tj. wybieranych przez Senat członków Krajowej Rady Sądownictwa,
Krajowej Rady Prokuratury, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz członków
Rady Polityki Pieniężnej. W tej sytuacji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Senatu
senatorom przysługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty
głosowania. Wnioskodawcy proponują, aby powyższy przepis (art. 95 ust. 3) miał
zastosowanie także do powołania członków Kolegium dokonywanego przez Senat.
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