
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Ustawodawczej 

Data posiedzenia:  18 listopada 2015 r. 

Nr posiedzenia: 3 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Bohdan Paszkowski. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu 

do projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu 

do projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez 

biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

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, 

 senatorowie przedstawiciele wnioskodawców: Mieczysław 

Augustyn, Jan Żaryn, 

 senatorowie wnioskodawcy: Jarosław Obremski, Piotr Wach. 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura i Mirosław 

Reszczyński. 

 

 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1.  

 

Przewodniczący obradom senator Bohdan Paszkowski przypomniał, że w trakcie drugiego 

czytania projektu uchwały na posiedzeniu Senatu senatorowie Jan Rulewski, Bogdan 

Borusewicz, Piotr Wach oraz Mieczysław Augustyn z Bogdanem Klichem zgłosili wnioski 

o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały. 

W trakcie dyskusji senator Jan Rulewski dokonał zmiany treści jednej ze swojej poprawek, 

dotyczącej koordynacji właściwych służb i organów państw europejskich, a komisja nadała 

brzmienie ograniczające treść poprawce senatora Kazimierza Wiatra w zakresie 

dotyczącym zapisu słowa „świat” wielką literą. 

W wyniku głosowania komisja poparła 7 z 12 zgłoszonych wniosków. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Pocieja. 

 

Konkluzja: Komisja poparła 7 z 12 zgłoszonych wniosków i wnosi o ich przyjęcie wraz z jednolitym 

projektem uchwały zawartym w druku nr 14 S (druk senacki  nr 14 X).  

 

Ad 2.  

 

Przewodniczący obradom senator Bohdan Paszkowski poinformował, że w trakcie 

drugiego czytania projektu uchwały na posiedzeniu Senatu senatorowie Jerzy Wcisła, 
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Ryszard Bonisławski, Tomasz Grodzki i Jarosław Obremski zgłosili po jednym wniosku 

o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. 

W wyniku dyskusji senator Jarosław Obremski dokonał zmiany treści swojej poprawki 

w zakresie dotyczącym tytulatury biskupa Bolesława Kominka. 

W wyniku głosowania komisja poparła 3 z 4 zgłoszonych wniosków. 

Poparcia nie uzyskał wniosek senatora Tomasza Grodzkiego. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja poparła 3 z 4zgłoszonych wniosków i wnosi o ich przyjęcie wraz z jednolitym 

projektem uchwały zawartym w druku nr 12 S (druk senacki  nr 12 X).  

 

Ad. 3  W trakcie krótkiej dyskusji ustalono plan prac komisji oraz sposób zawiadamiania o 

posiedzeniach komisji w związku z koniecznością wyboru zastępców przewodniczącego 

komisji oraz rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Opracowano w BPS  

http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/97

