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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (59.) 
oraz Komisji Ustawodawczej (368.) 

w dniu 19 marca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk 
senacki nr 849).



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dzień dobry. Witam panów senatorów.
Otwieram posiedzenie połączonych komisji – pięćdzie-

siąte dziewiąte posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich oraz trzysta sześćdziesiąte ósme po-
siedzenie Komisji Ustawodawczej.

W programie dzisiejszego posiedzenia mamy pierwsze 
czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu. To jest w druku senackim nr 849.

Ponieważ zostałem upoważniony przez grupę senato-
rów, która wniosła ten projekt uchwały, do jej reprezento-
wania, pozwolę sobie go krótko omówić.

Ale jeszcze pytanie, czy ktoś z panów senatorów ma 
uwagi do porządku obrad. Nie ma uwag.

Tak więc pozwolę sobie omówić projekt tej zmiany. 
Otóż zmiana proponowana w tym projekcie uchwały ma za 
zadanie sprawić, aby w przypadku szczególnych uchwał, 
uchwał okolicznościowych – a możemy w roku podejmo-
wać trzy – dopuścić, że sprawozdawcą może być senator 
niebędący członkiem Komisji Ustawodawczej, ale będący 
z kręgu wnioskodawców, czyli albo wnioskodawca, albo 
przedstawiciel wnioskodawców, albo członek innej komisji, 
która z takim wnioskiem wystąpiła. Jest to odstępstwo od 
zasady, że sprawozdawcą może być tylko członek komisji, 
która rozpatruje daną uchwałę. Zdarzały się takie sytuacje, 
że wnioskodawca był członkiem innej komisji, nie mógł 
być sprawozdawcą i uchwała okolicznościowa, siłą rzeczy, 
nie była zaprezentowana w taki sposób, w jaki wniosko-
dawcy by sobie tego życzyli. Stąd, w wyniku dyskusji na 
ten temat, wniesiona została ta zmiana. Zmiana polega 
tylko na dopisaniu w art. 84 w ust. 8 trzeciego zdania: 
„Sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej może być także 
senator niebędący jej członkiem, jeżeli jest wnioskodawcą 
projektu uchwały, senatorem popierającym wniosek albo 
członkiem komisji będącej wnioskodawcą”.

Otwieram dyskusję.
Pan przewodniczący Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Chciałbym uzupełnić informację pana przewodniczą-

cego Misiołka, a jednocześnie jest to pytanie do Biura 
Legislacyjnego. Chodzi o to, żeby nie było wątpliwości. 

Dotyczy to nie trzech uchwał – tak przynajmniej mi się 
wydaje – ale wszystkich uchwał okolicznościowych. Nie 
tylko tych związanych z ogłoszeniem roku, bo te są tylko 
trzy. Wydaje się, że chodzi o wszystkie okolicznościowe 
uchwały. Czy tak?

(Głos z sali: Nie.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uchwały w sprawie ustanowienia danego roku rokiem 

osoby, wydarzenia albo związane z przypadającą w da-
nym roku rocznicą są szczególnego rodzaju uchwałami, 
które są kierowane tylko do Komisji Ustawodawczej. 
Występuje więc wtedy problem związany z tym, że se-
natorem sprawozdawcą komisji może być tylko senator 
z Komisji Ustawodawczej. Rozpatrywany dzisiaj przez 
Wysoką Komisję projekt rozszerza możliwość bycia se-
natorem sprawozdawcą w przypadku tych trzech uchwał 
– czyli nie wszystkich uchwał okolicznościowych, tylko 
tych trzech uchwał okolicznościowych – także na senatora 
będącego wnioskodawcą projektu, członkiem komisji, która 
wniosła projekt, lub jednym z senatorów, którzy wnieśli 
projekt. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Proszę państwa, ja może odniosę się nie do zapisów 

zmiany, ale przede wszystkim do jej celu. Podpisałem się 
pod nią, dlatego że sam dwukrotnie byłem w podobnej sytu-
acji. Otóż zgłaszałem projekt uchwały dotyczący tego, aby 
rok 2011 ogłosić Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie oraz 
projekt uchwały dotyczący tego, aby rok 2012 był Rokiem 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I rzeczywiście – pamię-
tasz, Kolego – robiliśmy takie łamańce, że ktoś tam wszedł 
na mównicę, powiedział jedno zdanie, wywołał mnie, że 
tak powiem, do dyskusji i w rzeczywistości to ja przedsta-
wiłem, o co chodziło. Dobrze by było, żeby to uregulować, 
bo to są często takie bardzo autorskie projekty i pewnym 
utrudnieniem jest to, że te osoby nie wypowiadają się od 
razu, nie uzasadniają uchwały, której są pomysłodawcą 
i do której chcą przekonywać. Wydaje mi się, że te ogól-
ne sformułowania… Zawsze przecież przy projekcie… 
W tym pan przewodniczący jest wyznaczony do reprezen-
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Projekt uchwały może być wniesiony: przez komisję, 

to jest jeden wnioskodawca; przez grupę senatorów, to jest 
drugi wnioskodawca, zbiorowy; albo przez pojedyncze-
go senatora, to jest trzeci wnioskodawca. I wszystkie te 
trzy sytuacje wymienia wprowadzana zmiana. Pojedynczy 
senator wnioskodawca, senator członek komisji będącej 
wnioskodawcą lub senator popierający wniosek, czyli se-
nator z listy senatorów podpisanych pod projektem – to są 
te trzy sytuacje.

Senator Piotr Wach:
Ja się nie zgadzam z tą interpretacją. Ostatnia część zda-

nia brzmi tak: „albo członkiem komisji będącej wniosko-
dawcą”. Aha, jeżeli wnioskodawcą jest komisja. Okej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Pan senator Borowski, proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Ja tylko z ostrożności procesowej. Rozumiem, że jeśli 

chodzi o osobę sprawozdawcy, to w dalszym ciągu ona jest 
wybierana przez Komisję Ustawodawczą.

(Głos z sali: Tak.)
Czyli Komisja Ustawodawcza może go nie wybrać? 

Może wybrać kogoś ze swojego grona?
(Głos z sali: Tak jest.)
No i o to chodzi.
(Senator Piotr Zientarski: Ma większy, że tak powiem, 

wachlarz możliwości.)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Pan senator Piechota.

Senator Leszek Piechota:
Uzupełnienie tego pytania. To jaki jest tryb zgłoszenia 

osoby spoza komisji, kto ma ją zgłosić, kto jest do tego 
uprawniony? Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Uprawnieni są przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

i członkowie Komisji Ustawodawczej. Oni zgłasza-
ją, ponieważ decyzję w tej kwestii podejmuje Komisja 
Ustawodawcza. Dlatego wniosek o to, kto będzie spra-
wozdawcą, musi być zgłoszony przez członka Komisji 
Ustawodawczej.

(Głosy z sali: Niekoniecznie, tylko komisja zdecyduje.)
No, komisja decyduje o tym…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Leszek Piechota: Ale to jest dość konkretne 

pytanie.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

towania. Tutaj nie piszemy o osobie do reprezentowania, 
ale ta szersza formuła zawiera tę osobę, więc, wydaje mi 
się, lepiej miejmy tę szerszą formułę. Pamiętajmy jednak, 
że najprawdopodobniej będzie nią osoba, która jest przez 
wnioskodawców upoważniona do reprezentowania. Tak 
pewnie w praktyce to będzie wyglądało.

Tak że popieram ten wniosek. Wydaje mi się, że on jest 
zasadny, tym bardziej że mogłoby dojść – czasem w ko-
misjach merytorycznych mamy z tym do czynienia – do 
tego, że projekt reprezentuje ktoś, kto go w ogóle go nie 
popiera. Głosował przeciw, ale reprezentuje komisję w tej 
sprawie. A tutaj stwierdzamy wyraźnie, że jest senatorem 
popierającym wniosek. I to jest dobre.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Pan senator Zientarski, później pan senator Wach.

Senator Piotr Zientarski:
Na początku powiem ogólnie, że to popieram, bo jest 

taka wola. A gwoli jasności, w Komisji Ustawodawczej nie 
było do tej pory takiej sytuacji, ażeby ktoś, kto nie popiera, 
był sprawozdawcą. Nie było. Poza tym formalnie nie trzeba 
robić łamańców, ponieważ zgodnie z regulaminem przy 
każdej uchwale wnioskodawca ma prawo zabrać głos, czyli 
tu nie było nigdy ograniczenia dla przedstawiciela wniosko-
dawców. Teraz, można powiedzieć, będzie jakby podwój-
nie – i przedstawiciel wnioskodawców, i sprawozdawca. 
Będzie miał dwa tytuły. Ale to przecież nie oznacza, że nie 
może być również przedstawiciel Komisji Ustawodawczej, 
bo nowelizacja regulaminu nie wyłącza tego automatycz-
nie. Tak że wydaje się, że w tych trzech przypadkach… 
Skoro bardzo często… Że tak powiem, chodzi o autorstwo, 
o pokazanie, że dany senator, który jest prowadzącym i bar-
dzo często pomysłodawcą, zna znakomicie ten problem. 
Byłoby zgrabniej, gdyby on był sprawozdawcą, a nie tylko 
przedstawicielem wnioskodawców. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja właściwie chciałbym wnieść poprawkę do tego pro-

jektu. O ile dobrze rozumiem, regulamin… A może go 
niedobrze rozumiem, dlatego najpierw zapytam. A mia-
nowicie, wnioskodawcą jest ta osoba, która się podpisa-
ła pod wnioskiem. Może być więcej niż jedna, prawda? 
Poprzestałbym na tym, kto jest wnioskodawcą projektu 
uchwały, i resztę wykreślił. Według mnie sprawozdawcą 
spoza Komisji Ustawodawczej powinna być osoba z listy, 
osoba, która się podpisała pod wnioskiem.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
To ja może poproszę jeszcze pana legislatora o wyja-

śnienie tej kwestii.
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Wnoszę o przyjęcie tego projektu uchwały bez po-
prawek.

Kto jest za? (13)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Sprawozdawcą, jeżeli nie ma innych zgłoszeń…
(Senator Piotr Zientarski: Proponuję pana przewod-

niczącego.)
To ja będę sprawozdawał.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Przy uchwałach okolicznościowych przedstawiciel 

wnioskodawców z reguły jest obecny na posiedzeniu ko-
misji, ma prawo zabierania głosu i argumentacji swojego 
wniosku.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze zabrać 

głos w tej kwestii? Nikt.
Proponuję, żebyśmy przystąpili do podjęcia uchwały 

w tej sprawie.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 16)



Kancelaria Senatu
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Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
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