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Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich wnosi projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Krzysztof Słoń.

Przewodniczący Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
(-) Sławomir Rybicki

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 2016 r. poz. 824) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Udostępnianie przez Senat informacji o środowisku i jego ochronie
odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
2. Do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przepisy art. 37
stosuje się odpowiednio.”;

2)

dotychczasowy art. 37a oznacza się jako art. 37b;

3)

w art. 45 w pkt 3 po wyrazach „Krajową Radę Radiofonii i Telewizji” dodaje się wyrazy
„, Radę Mediów Narodowych”;

4)

tytuł działu IXb otrzymuje brzmienie:
„Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych”;

5)

po art. 85g dodaje się art. 85h w brzmieniu:
„Art. 85h. 1. Informację o działalności Rady Mediów Narodowych przesyła się do
właściwej komisji, która po jej rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o jej
przyjęciu albo odrzuceniu. Uchwała może zawierać uwagi do informacji.
2. Senat rozpatruje informację, o której mowa w ust. 1, łącznie ze sprawozdaniem,
o którym mowa w art. 85g ust. 1.
3. Przepisy art. 85g ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE

Celem przedstawionego projektu uchwały (w zakresie art. 1 pkt 1 i 2) jest
dostosowanie Regulaminu Senatu do nowych uregulowań, jakie wprowadzone zostały do
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku”. Na mocy
nowelizacji tej ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1936 i 2171) rozszerzono
krąg podmiotów odpowiedzialnych za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Przywołana ustawa zmieniająca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Znowelizowana
ustawa w art. 3 w pkt 15a wprowadza pojęcie „władz publicznych” – przez które rozumie się:
Sejm, Senat, Prezydenta RP, organy administracji, sądy, trybunały oraz organy kontroli
państwowej i ochrony prawa. Ze zmianą tą koresponduje m.in. zmiana art. 8 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, zgodnie z którą władze publiczne są obowiązane do
udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich
posiadaniu lub informacji przeznaczonych dla władz publicznych w zakresie, w jakim nie
dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów działalności
orzeczniczej. W ust. 3 przywołanego art. 8 wprowadzono przepis, w myśl którego tryb
udzielania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Senatu określić ma
Regulamin Izby. Dodawany do Regulaminu art. 37a dostosowuje regulację regulaminową do
przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w brzmieniu obowiązującym od
dnia 1 stycznia 2017 r. Przepis art. 37a ust. 1 formułuje zasadę, zgodnie z którą udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie następuje zgodnie z przepisami ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku. W ust. 2 proponowanego art. 37a wskazano, iż
w zakresie udostępniania przez Senat informacji o środowisku i jego ochronie, odpowiednie
zastosowanie znajdą przepisy odnoszące się do trybu udostępniania informacji publicznej
zawarte w art. 37 Regulaminu Senatu.
Druga część proponowanych zmian (w zakresie art. 1 pkt 3–5) wynika z uregulowań
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Zgodnie z art. 13 tej
ustawy Rada przedstawia corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji, a także podaje do wiadomości publicznej pisemną informację o swojej
działalności w poprzednim roku. Sejm i Senat rozpatrują informację łącznie z corocznym
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sprawozdaniem składanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Wskazane organy mogą zgłaszać uwagi do
informacji, do których Rada jest obowiązana się ustosunkować w ciągu 30 dni od dnia
doręczenia Przewodniczącemu Rady uwag odpowiednio przez Marszałka Sejmu, Marszałka
Senatu, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów lub Przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Proponowane zmiany Regulaminu Senatu umożliwiają Senatowi
rozpatrzenie informacji o działalności Rady Mediów Narodowych.
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