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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego  
  

Senat na 3. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu skierował projekt uchwały 
do Komisji Ustawodawczej. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 r. ustosunkowała się do zgłoszonych 
w toku dyskusji wniosków. 

Komisja poparła wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 5 i 7 zestawienia wniosków i wnosi o ich 
przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały, zawartym w druku nr 17 S. 

 
Ponadto informujemy, że:  

– na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu 
senator Jan Maria Jackowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 7 zestawienia 
wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 5 w związku z art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu 
komisja zmodyfikowała treść następujących wniosków: 

- senatora Jana Marii Jackowskiego i senatora Stanisława Koguta (pkt 2 zestawienia 
wniosków), 

- senatora Jana Rulewskiego (pkt 5 zestawienia wniosków). 

 
  Przewodniczący Komisji 
  Ustawodawczej 
  (-) Piotr Zientarski 

michnie
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia  

stanu wojennego 

 

 

1)  tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

"o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
P. Wacha, 
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
komisję 
 

2)  w akapicie pierwszym wyrazy "wprowadzony został" zastępuje się 

wyrazami "władze komunistyczne na czele z generałem Wojciechem 

Jaruzelskim wprowadziły"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
S. Koguta 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4. 

 

3)  w akapicie drugim ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

"Niezliczona jest liczba ofiar stanu wojennego, w tym ofiar 

śmiertelnych."; 

 

Poprawka sen. 
D. Czudowskiej 

4)  w akapicie drugim ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

"Do końca stanu wojennego liczba ofiar bardzo wzrosła, ofiary trudno 

dziś policzyć."; 

 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 

5)  w akapicie piątym w zdaniu czwartym po wyrazach "od Kościoła" 

dodaje się wyrazy "oraz światowej opinii demokratycznej"; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

6)  w akapicie ósmym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Ubolewać należy, że nie wszyscy uczestnicy obrony "Solidarności", 

nie wszyscy uczestnicy protestu przeciwko decyzjom stanu wojennego 

uzyskali stosowną satysfakcję finansową z powodu utraty pracy."; 

 

Poprawka sen. 
M. Gila 

7)  po akapicie ósmym dodaje się akapit w brzmieniu: 

"Do dnia dzisiejszego autorzy stanu wojennego nie zostali 

prawomocnie osądzeni.". 

Poprawka sen. 
J. Jackowskiego 
poparta przez 
komisję 
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