NOTATKA
z posiedzenia Komisji Ustawodawczej
Data posiedzenia: 18 listopada 2015 r.
Nr posiedzenia: 2

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Bohdan Paszkowski.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę
wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do
biskupów niemieckich (druk senacki nr 12).
2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w imię solidarności z
Narodem Francuskim (druk senacki nr 14).
3. Sprawy różne.
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Marek Borowski, Zbigniew
Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Jan Filip Libicki,
Bohdan Paszkowski, Wojciech Piecha, Aleksander Pociej, Lidia
Staroń, Grażyna Sztark,
 senator wnioskodawca Mieczysław Augustyn,
 senator wnioskodawca Jan Żaryn,
 senatorowie: Bogusława Orzechowska, Andrzej Mioduszewski,
Jan Maria Jackowski, Jerzy Fedorowicz.


Kancelaria Senatu:
pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura i Mirosław
Reszczyński.



Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały oraz jej uzasadnienie przedstawił senator prof. Jan Żaryn. Wskazał on
kontekst historyczny, czyli przypadającą 50. rocznicę wysłania przez biskupów polskich
listu do biskupów niemieckich, oraz chęć realizowania w Senacie polityki historycznej:
upamiętniania uchwałami najistotniejszych zdarzeń.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego poinformowała o przygotowanych przez polonistów
propozycjach poprawek stylistycznych i ortograficznych. Projekt uchwały wraz z
autopoprawkami odczytał senator prof. Jan Żaryn.
W trakcie dyskusji senatorowie, dziękując za wyjście z inicjatywą uchwałodawczą,
podnosili potrzebę nazwania cierpień Niemców, za które przepraszano (sen. Jan Filip
Libicki), jak również kwestie: uwarunkowań politycznych i sytuacji ówczesnego Kościoła
(sen. Jerzy Federowicz), wydania Polski wbrew swej woli pod wpływy sowieckiego
imperium (sen. Zbigniew Cichoń), emocji, jakie wywołało wysłanie listu (sen. Jan Maria
Jackowski), roli i potrzeby wskazania w tekście uchwały arcybiskupa Kominka (sen. Jerzy
Czerwiński).
W głosowaniu komisja nie przyjęła wniosku senatora Libickiego o uzupełnienie uchwały o
opis wydarzeń, jakie dotknęły osoby pochodzenia niemieckiego po 1945 r., przyjęła
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natomiast zgłoszony przez senatora Bohdan Paszkowskiego wniosek o przyjęcie nowego,
ujednoliconego tekst uchwały.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego.
Konkluzja: Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego
poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 12 S).
Ad 2. Projekt uchwały przedstawił senator Mieczysław Augustyn. Wskazał on potrzebę serc,
wyrażenia solidarności z wszystkimi Francuzami, oraz konieczność podjęcia działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w Europie.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego poinformował o przygotowanych przez polonistów
propozycjach poprawek stylistycznych i ortograficznych. Projekt uchwały wraz z
autopoprawkami odczytał senator Mieczysław Augustyn.
W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali wątpliwości dotyczące akapitu o kształtowaniu
polityki zagranicznej – koordynowaniu służb i działań politycznych (sen. Jan Maria
Jackowski). Podnosili również kwestię pominięcia zagadnienia prowadzenia polityki
emigracyjnej (sen. Marek Borowski), możliwość doprecyzowania, czym jest „nasze
europejskie dziedzictwo” (sen. Zbigniew Cichoń), oraz potrzebę usunięcia zbyt
patetycznego zwrotu „nasze serca biją po francusku” (sen. Bohdan Paszkowski). Nadto
senatorowie Aleksander Pociej oraz Mieczysław Augustyn zgłosili drobne poprawki o
charakterze językowym.
W głosowaniu komisja przyjęła najpierw wniosek senatora Jana Marii Jackowskiego
dotyczący skutków ofiary życia niewinnych ludzi, a następnie zgłoszony przez senatora
Bohdana Paszkowskiego wniosek o przyjęcie ujednoliconego tekstu uchwały.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego.
Konkluzja: Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego
poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 14 S).
Ad. 3 W wyniku krótkiej dyskusji senatorowie zdecydowali, iż wystąpią do Prezydium Senatu
o wyrażenie zgody na powołanie przez komisję drugiego zastępcy, co jest uzasadnione
największym obłożeniem Komisji Ustawodawczej w każdej kadencji Senatu.
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