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Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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 pana senatora Sławomira Rybickiego.
(-) Halina Bieda
(-) Marcin Bosacki
(-) Krzysztof Brejza
(-) Beniamin Godyla
(-) Tomasz Grodzki
(-) Bogdan Klich

(-) Krzysztof Kwiatkowski
(-) Beata Małecka-Libera
(-) Ewa Matecka
(-) Sławomir Rybicki
(-) Jerzy Wcisła

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 2018 r. poz. 846 oraz z 2020 r. poz. 306, 499, 500 i 1129)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 44 w ust. 6 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Odpowiedź na zapytanie nie może trwać dłużej niż 6 minut; Marszałek może
przedłużyć czas odpowiedzi na zapytanie.”;

2)

w art. 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczenia senatorów, jeżeli zawierają wnioski, uwagi lub pytania
kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i instytucji
państwowych lub samorządowych, są niezwłocznie przekazywane przez Marszałka do
wskazanych adresatów w celu zajęcia stanowiska. Oświadczenia takie mogą być
składane Marszałkowi także poza posiedzeniami Senatu; przepisy ust. 2a stosuje się
odpowiednio.”;

3)

w art. 50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wystąpienie osoby zabierającej głos poza kolejnością mówców, z wyjątkiem
osób wymienionych w art. 32 ust. 2, nie może trwać dłużej niż 30 minut; Marszałek
może przedłużyć czas wystąpienia.”;

4)

w art. 68a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wystąpienie osoby, o której mowa w ust. 1, w celu przedstawienia ustawy lub
stanowiska do ustawy, nie może trwać dłużej niż 30 minut; Marszałek może przedłużyć
czas wystąpienia.”;

5)

w art. 85g w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odrzuceniu

sprawozdania;

uchwała

o

odrzuceniu

uzasadnienie.”.
Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawozdania

zawiera

UZASADNIENIE

Celem projektu uchwały jest:
1)

wprowadzenie

ograniczeń

czasowych

odpowiedzi

udzielanych

na

zapytania

senatorskie, wystąpień osób zabierających głos poza kolejnością mówców, a także
wystąpień

upoważnionych

przedstawicieli

wnioskodawcy

projektu

ustawy

i upoważnionych do reprezentowania Rządu członków Rady Ministrów, sekretarzy
stanu, podsekretarzy stanu, pełnomocników Rządu lub kierowników urzędów
centralnych, zabierających głos odpowiednio w celu przedstawienia ustawy lub
przedstawienia stanowiska Rady Ministrów do ustawy,
2)

umożliwienie składania oświadczeń senatorskich, zawierających wnioski, uwagi lub
pytania kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i instytucji
państwowych lub samorządowych, poza posiedzeniami Senatu,

3)

dostosowanie Regulaminu Senatu do nowej regulacji, jaka została wprowadzona do
ustawy o radiofonii i telewizji z dniem 1 listopada 2021 r., tj. wymogu, aby uchwały –
tak Sejmu jak i Senatu – o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji zawierały uzasadnienie.
Propozycja związana z ograniczeniami czasowymi jest podyktowana w szczególności

troską o zapewnienie sprawności prac legislacyjnych w Senacie i jednocześnie pozwala
przyjąć, że debata parlamentarna odbywająca się w rozsądnych ramach czasowych będzie
bardziej przystępna dla obywateli śledzących obrady Senatu w czasie rzeczywistym.
Zmiana dotycząca oświadczeń senatorskich pozwoli senatorom na bardziej elastyczne
korzystanie z narzędzia przewidzianego w art. 49 Regulaminu Senatu, a tym samym
przyczyni się do efektywnego wykonywania mandatu senatorskiego.
Z kolei wprowadzenie wymogu uzasadniania uchwał o odrzuceniu sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie służyło pełnemu wdrożeniu dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych.
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