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1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk 
senacki nr 806).



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dzień dobry państwu.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 
Przedmiotem obrad jest rozpatrzenie inicjatywy dotyczącej 
zmiany Regulaminu Senatu.

Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców, pana 
senatora przewodniczącego Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt został złożony przez grupę senatorów. Powiem, 

jaka była intencja tej zmiany. Otóż intencja tej zmiany była 
dwojakiego rodzaju. Obecnie tak zwane uchwały okolicz-
nościowe są kierowane przez marszałka tylko i wyłącznie 
do Komisji Ustawodawczej, co zawęża grupę senatorów, 
którzy wnoszą o projekty takich uchwał… Intencja wnio-
skodawców jest taka, żeby marszałek kierował wniosek 
również do komisji właściwej. Jeżeli na przykład chcie-
libyśmy ogłosić dany rok rokiem promocji zdrowia, to 
właściwą komisją byłaby Komisja Zdrowia…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Czyli zawsze wła-
ściwa bądź właściwe komisje i komisja…)

…i Komisja Ustawodawcza, tak. A więc byłoby tak, 
jak jest w przypadku wszystkich projektów ustaw, czyli 
że projekt takiej uchwały rozpatrywałaby właściwa ko-
misja czy właściwe komisje i Komisja Ustawodawcza. 
Dotychczas zgodnie z Regulaminem Senatu te uchwały 
były wyłączone spod tej ogólnej zasady i marszałek kie-
rował je tylko i wyłącznie do Komisji Ustawodawczej. 
Intencja wnioskodawców jest taka, żeby rozszerzyć to 
na komisje właściwe. Przygotowany projekt uchwały, 
który znajduje się w druku nr 806 – tak wynika z ana-
lizy regulaminu, którą przeprowadziłem wraz z Biurem 
Legislacyjnym – jest trochę, że tak powiem, niezręczny 
i można go znacznie bardziej uprościć, zachowując in-
tencję, która jest intencją projektodawców tej uchwały. 
Ja może poproszę pana legislatora, żeby wytłumaczył tę 
zmianę, którą ja ewentualnie potem wniósłbym do pro-
jektu uchwały.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo. Szymon Giderewicz.
Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!
Zgodnie z ogólnymi regułami zawartymi w Regulaminie 

Senatu wszystkie projekty uchwał kierowane są przez mar-
szałka Senatu do komisji właściwych, w tym do Komisji 
Ustawodawczej. Art. 84 ust. 8 wprowadza wyjątek od tej 
zasady, stanowiąc, że projekt uchwały w sprawie usta-
nowienia danego roku rokiem osoby, wydarzenia albo 
związany z przypadającą w danym roku rocznicą może 
być kierowany jedynie do Komisji Ustawodawczej. Tak 
więc w celu zrealizowania intencji polegającej na tym, 
że projekt, oprócz tego, że byłby kierowany do Komisji 
Ustawodawczej, byłby kierowany również do komisji 
właściwej, należałoby uchylić ten wyjątek, czyli zdanie 
pierwsze w ust. 8 w art. 84. Tym samym zgodnie z art. 79 
ust. 1 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu pro-
jekty te byłyby kierowane do właściwych komisji, w tym 
do Komisji Ustawodawczej. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, sprawa jest jasna. Myśmy propo-

nowali wcześniej panu marszałkowi – sama Komisja 
Ustawodawcza widziała taką potrzebę… Sytuacja może 
być taka, że właściwych komisji będzie kilka, że będą dwie, 
trzy. I tak pewnie będzie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
na przykład sprawą uhonorowania jakiegoś bohatera wo-
jennego mogłyby się zajmować i komisja obrony, i komisja 
do spraw dziedzictwa narodowego, i nasza komisja.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No na przykład, tak.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale to marszałek będzie kierował, nie my, w związku 

z czym to nie jest nasze zmartwienie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już, sekundę.
To poszerza katalog komisji, które będą pracowały 

merytorycznie, oczywiście łącznie, wspólnie z Komisją 
Ustawodawczą. Następnie będzie wspólne sprawozdanie 
przedkładane przez sprawozdawcę z właściwej komisji, 
czyli jednej z tych trzech komisji. Oczywiście może być 
również tak, proszę państwa, że właściwą komisją będzie 
wyłącznie Komisja Ustawodawcza. Taka możliwość ist-
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Senator Stanisław Jurcewicz:
Szanowni Panowie Przewodniczący!
Bardzo się cieszę, że jest ta poprawka, bo… Proponował-

bym skreślenie w przypadku tego skierowania słów „do 
Komisji Ustawodawczej”. Nie widzę sensu umieszczania 
tutaj tej komisji. A zatem ta poprawka godzi… Moim zdanie 
– z kolegą rozmawialiśmy o poprawce, ale także o tekście 
pierwotnym… Do dnia 30 listopada którego roku?

(Głos z sali: To trzeba określić.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja prosiłbym o wyjaśnienie pana mecenasa, bo trzeba 

zgłosić…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, ale dobrze byłoby to wyjaśnić.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę Biuro Legislacyjne o wyjaśnienie tej wątpli-

wości.
Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
W ust. 7 mówi się o dniu 31 października poprzednie-

go roku – do tego czasu może być przedstawiony projekt 
uchwały. Z kolei w ust. 8 w art. 84 mówi się o przedstawieniu 
Senatowi sprawozdania przez komisję do 30 listopada.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Jasne?)
To jest obecne brzmienie Regulaminu Senatu, co do 

którego do tej pory nie było wątpliwości natury interpre-
tacyjnej…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Było…)
Ten przepis należy czytać tak samo. Do dnia 30 listo-

pada, ale to…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Nie wiem, pewnie czegoś nie pojmuję, ale… Komisje 

mogą przygotować co najwyżej trzy sprawozdania. Jakie 
komisje?

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Te właściwe, dlatego 
że…)

No, ale które są właściwe?
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Te, które marszałek 

wyznaczy jako właściwe.)
A Komisja Ustawodawcza też jest wśród nich?
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Też jest.)
Dobrze, a jeżeli są trzy albo cztery propozycje uchwał 

czy pięć propozycji uchwał i każda jest skierowana do innej 
komisji, to zbiera się pięć komisji, żeby podjąć decyzję, 
które trzy przedstawić, tak?

(Głos z sali: Nie, jest…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)

nieje, bo tylko my zajmujemy się na przykład kwestiami 
ustrojowymi, konstytucyjnymi itd. W związku z tym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
A więc tak to wygląda. Marszałek będzie kierował 

projekt takiej uchwały do komisji właściwej, włącznie 
z Komisją Ustawodawczą.

Otwieram dyskusję.
Pani senator Hatka, bardzo proszę.

Senator Helena Hatka:
Dziękuję panu przewodniczącemu za zwrócenie uwagi 

na aspekt dotyczący sprawozdawcy komisji. Proszę potrak-
tować to, co powiem, jako pewną wątpliwość. Otóż czy nie 
jest pewną niezręcznością zawężenie kręgu uprawnionych 
do sprawozdawania tylko do członków właściwej komisji? 
To w praktyce może oznaczać, że z tego uprawnienia będą 
wyłączeni członkowie Komisji Ustawodawczej. Przecież 
w praktyce sytuacja może wyglądać tak, że członkowie 
Komisji Ustawodawczej, którzy nie zawsze muszą być we 
właściwych komisjach merytorycznych, będą uczestniczyli 
w pracach nad poszczególnymi projektami uchwał…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Chodzi o odciążenie 
Komisji Ustawodawczej.)

Ale ja patrzę z punktu widzenia członka komisji. Proszę 
przyjąć inną perspektywę w związku z wyrażaną wątpli-
wością, Panie Mecenasie. Przy takiej konstrukcji przepisu 
wyłączymy z uprawnienia do bycia sprawozdawcą człon-
ków Komisji Ustawodawczej. Czy taka jest intencja wnio-
skodawców? Ja skłaniam się ku poglądowi, żeby wnieść 
poprawkę, która polegałby na wykreśleniu z ust. 8 słowa 
„właściwej”, znajdującego się przed słowem „komisji”. 
Zgłaszam to formalnie jako poprawkę.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo, pan przewodniczący. Proszę wyjaśnić tę 

sprawę, bo być może jest tu jakieś nieporozumienie.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Senator, ja chciałbym wyjaśnić tę sprawę. 

Rzeczywiście ma pani rację, w ten sposób senatorom, którzy 
są członkami Komisji Ustawodawczej, ograniczylibyśmy 
prawo… A co by było, jeżeli senator byłby jednocześnie 
członkiem właściwej komisji i Komisji Ustawodawczej? 
No, wtedy powstawałby problem.

(Głosy z sali: Nie, nie, wtedy nie…)
Poprawka, którą ja zgłosiłem, likwiduje ten problem, bo 

mówi tylko jedno: komisje przedstawiają Senatowi spra-
wozdanie o projekcie, o którym mowa w ust. 7, do dnia 
30 listopada. I koniec. Jeżeli przyjmiemy tę poprawkę, to 
zniknie wątpliwość, którą pani zgłosiła.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Tu chodzi o zniesienie monopolu Komisji Ustawo-

dawczej, o poszerzenie…
(Senator Andrzej Misiołek: Tak.)
…ale nie o wyłączenie Komisji Ustawodawczej.
Pan senator Jurcewicz.
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Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne. To są bardzo tech-
niczne sprawy, bardzo istotne.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Państwo nałożyliście na siebie ograniczenie związane 
z tym, że komisja może przygotować co najwyżej trzy 
sprawozdania zawierające wnioski o przyjęcie projektów 
uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby 
albo wydarzenia. Czyli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Marszałek Senatu wszystkie projekty zgłoszone do 

31 października będzie kierował do Komisji Ustawodawczej 
oraz do innych komisji branżowych, właściwych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W momencie, kiedy te komisje, które mogą obradować 

w różnych składach, w różnych terminach, przyjmą trzy 
projekty… W przypadku czwartego projektu i każdego 
kolejnego będą po prostu musiały złożyć wniosek o jego od-
rzucenie. Komisje nie będą obradować wspólnie. Wspólnie 
będą obradować nad danym, jednym projektem.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Panie Mecenasie, 
o to właśnie nam chodzi.)

Każdego z projektów będzie dotyczyła odrębna proce-
dura. A więc jeżeli komisje zdążą przyjąć trzy projekty, to 
czwartego nie będą mogły przyjąć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Ale kto zdecyduje o…)
(Głos z sali: Dokładnie o tym mówię. W jakiej kolejno-

ści… Kto będzie decydował o kolejności? Czy data wpływu 
będzie…)

(Senator Stanisław Jurcewicz: Przepraszam, mogę jesz-
cze prosić o głos?)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Mecenasie, popatrzmy na praktyczną stronę tego 
wszystkiego. Czy będzie data wpływu? Przedstawię hipo-
tetyczną, przykładową sytuację, który może się zdarzyć: 
w jednym dniu wpływają cztery projekty. Będziemy go-
dzinę… No, musimy to rozstrzygnąć, bo doprowadzimy 
do niesnasek między inicjującymi.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Senator przewodniczący ma propozycję.

No jak nie?
(Głos z sali: …Rekomendujące i odrzucające…)
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Nie, nie, sprawoz-

danie o przyjęcie będzie musiało być wspólne.)
No, ale to oznacza, że pół Senatu się zbierze.
(Głos z sali: Tak.)
I to właśnie jest bez sensu.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Z reguły to są dwie, trzy komisje, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Nie, to jest…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Kieruje marszałek.

Senator Marek Borowski:
Ja rozumiem, że jest jakaś logika w tym, że sprawoz-

dawcą może czy nawet czasami powinien być przedsta-
wiciel komisji właściwej, bo komisja właściwa jest zain-
teresowana, zna temat i ładnie to przedstawi, ale decyzja, 
oczywiście jako rekomendacja, co do tego, które trzy ko-
misje powinny być… Ta decyzja powinna należeć tylko do 
Komisji Ustawodawczej. Inaczej będziemy mieli obrady 
na dużej sali.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Tym bardziej że, proszę państwa, my jako Komisja 

Ustawodawcza wiemy, jak pracujemy. My pracujemy nad 
każdym przecinkiem, każdym zdaniem. Uzyskanie kon-
sensusu co do treści uchwały okolicznościowej w ramach 
jednej komisji to jest naprawdę problem. Jeśli teraz każda 
komisja będzie osobno przygotowywać sprawozdanie, to 
rzeczywiście będzie problem, i najwięcej czasu będziemy 
poświęcać na przygotowanie okolicznościowych…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To znaczy nie komisji, tylko wnioskodawcy, tak.
Proszę bardzo, pan…

Senator Stanisław Jurcewicz:
Panie Przewodniczący, ja bym jednak prosił…
(Przewodniczący Piotr Zientarski: I to jest problem.)
W nawiązaniu do tego, co powiedział pan senator 

Borowski… Skupmy się na tym, jak w praktyce dany 
przepis będzie przez nas realizowany. Załóżmy, że będzie 
pięć czy osiem komisji. Jaki wówczas będzie sposób pro-
cedowania? Tak jak mówi pan marszałek Borowski, doj-
dzie do paradoksalnej sytuacji. Moim zdaniem trzeba się 
zastanowić, jak to zrobić, jak w praktyce będziemy proce-
dować. A pytanie jest takie: czy to będzie tak… Zakładam 
hipotetycznie, że będzie do trzech komisji. Jak będzie się 
odbywało procedowanie? Czy marszałek nada kolejność… 
Czy to będzie tak, że ustawodawcza i jedna, ustawodawcza 
i druga… A jeśli przewodniczący się na to nie zgodzą? 
Patrzmy na to, jak to będzie realnie wyglądać, bo inaczej 
dojdzie do paradoksu.
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Senator Michał Wojtczak:
Ja bardzo przepraszam, ale my dzisiaj dyskutujemy 

o tym, żeby jedynie zwiększyć liczbę senatorów upraw-
nionych do dyskusji nad projektem ustawy…

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
…Liczbę osób poprzez dopuszczenie innych komisji.
(Głos z sali: Tak.)
Obecnie obowiązujący regulamin mówi to samo, czy-

li że Senat może przyjąć trzy uchwały okolicznościowe, 
a więc jak to jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No jedna komisja… Wszystko jedno, czy jedna ko-

misja… Pytanie pana przewodniczącego Jurcewicza 
nawiązujące do pytania pana marszałka Borowskiego 
dotyczy tego samego. W jakiej kolejności… Jak to jest 
rozstrzygane według dzisiaj obowiązującego regulaminu? 
Jeśli wpływają cztery projekty, to obecnie tylko Komisja 
Ustawodawcza decyduje… Przecież one też wpływają 
w różnych terminach.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Tak, tak, ale jest 
jedna komisja.)

Ale to niczego, moim zdaniem, nie zmienia.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, była propozycja odroczenia posiedze-

nia, w związku z czym, jak rozumiem, odraczamy posie-
dzenie komisji.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji, ustawo-
dawczej i regulaminowej.

Senator Andrzej Misiołek:
Proszę państwa, ponieważ rzeczywiście pojawił się pro-

blem w tej dyskusji – nie sądzę, abyśmy go w tej chwili 
rozwiązali, to będzie wymagało pracy Biura Legislacyjnego 
– proponuję odroczenie posiedzenia komisji. Jak Biuro 
Legislacyjne przygotuje pewne rozwiązania, to wtedy do 
tego wrócimy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Ale odraczamy…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Szymon Giderewicz: Proszę o głos.)
Proszę bardzo, ale odraczamy, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Rozumiem, że państwo chcecie odroczyć tę dyskusję, 

ale… Proszę państwa, tutaj nie ma dobrego rozwiązania, 
skoro państwo nałożyliście na siebie ograniczenie dotyczą-
ce trzech projektów…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: No, musi być dobre 
rozwiązanie. Tego poszukujemy.)

Nie da się inaczej…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 49)
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