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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 

Andrzej Misiołek. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

Senatu (druk senacki nr 806). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek Borowski,  

Witold Gintowt-Dziewałtowski, Helena Hatka, Stanisław Jurcewicz, 

Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, Andrzej 

Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,senatorowie członkowie 

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich: Przemysław 

Błaszczyk, Stanisław Karczewski, Andrzej Misiołek, Krzysztof Słoń, 

Michał Wojtczak, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 starszy legislator w Biurze Legislacyjnym Szymon Giderewicz. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Projekt uchwały przedstawił reprezentujący wnioskodawców senator Andrzej Misiołek. 

W świetle obowiązujących przepisów Regulaminu Senatu projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia danego roku rokiem osoby, wydarzenia albo związany z przypadającą 

w danym roku rocznicą jest kierowany przez marszałka Senatu do rozpatrzenia przez 

Komisję Ustawodawczą. Proponowana zmiana Regulaminu Senatu ma na celu 

umożliwienie rozpatrywania takich projektów uchwał także przez inne komisje senackie. 

Zmiana ta da również możliwość powołania na sprawozdawców stanowisk komisji 

senatorów spoza składu Komisji Ustawodawczej. Senator Andrzej Misiołek stwierdził, że 

po konsultacjach z Biurem Legislacyjnym postanowił zgłosić poprawkę do tekstu 

zawartego w druku senackim nr 806. 

W dyskusji senatorowie Helena Hatka i Stanisław Jurcewicz podnieśli zarzuty dotyczące 

redakcji nowelizowanych przepisów. Zarzuty dotyczyły m.in. tego, że nowa redakcja 

przepisów uniemożliwi sprawozdawanie projektów uchwał senatorom z Komisji 

Ustawodawczej. Senator Marek Borowski zgłosił wątpliwość co do proponowanych przez 

wnioskodawców rozwiązań. Zdaniem senatora Marka Borowskiego tylko Komisja 

Ustawodawcza powinna przygotowywać sprawozdania zawierające wnioski o przyjęcie 

projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. 

Wspólne rozstrzyganie przez kilka komisji o trzech projektach uchwał spowoduje duże 

trudności z przygotowaniem sprawozdania. Podobne zastrzeżenia do zaproponowanych 

rozwiązań zgłosił senator Stanisław Jurcewicz. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/800/806.pdf
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Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o odroczenie posiedzenia komisji w związku 

z potrzebą dalszych prac nad projektem. Komisje przyjęły wniosek przez aklamację. 

 

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu. 
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