NOTATKA
z posiedzenia Komisji Ustawodawczej
Data posiedzenia: 17 grudnia 2015 r.
Nr posiedzenia: 10

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Gogacz.
Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia
przysięgi
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Lecha
Kaczyńskiego (druk senacki nr 42).
2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy
tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (druk senacki
nr 41).
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Marek Borowski, Grzegorz
Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Jan Filip Libicki,
Marek Martynowski, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Aleksander
Pociej, Grażyna Sztark,
 senatorowie: Bogdan Borusewicz, Jan Hamerski, Bogdan Klich,
Bogusława Orzechowska, Michał Seweryński, Barbara
Zdrojewska, Jan Żaryn.


Kancelaria Senatu:
szef kancelarii Ewa Polkowska,
pracownicy Biura Legislacyjnego: Jakub Zabielski, Renata
Bronowska.




Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Senatorowie Bogdan Borusewicz, Marek Borowski oraz Jan Filip Libicki zgłosili
zastrzeżenia co do celowości wystąpienia z inicjatywą oraz co do ograniczenia się w niej
tylko do jednego prezydenta, pomimo faktu przypadającej w przyszłym tygodniu
25 rocznicy ślubowania prezydenta Lecha Wałęsy. Senator Bogdan Borusewicz
zaproponował poprawki polegające na uczczeniu w uchwale również prezydenta Wałęsy.
W dyskusji senatorowie podkreślali brak możliwości połączenia w jednej uchwale dwóch
całkowicie różnych prezydentur oraz obu postaci – jednego zmarłego, drugiego żyjącego
(senator Jan Żaryn, senator Jerzy Czerwiński).
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zaproponowała drobne poprawki językowe oraz
wskazała na potrzebę wprowadzenia do uchwały zdania o jej ogłoszeniu.
Senator Grażyna Sztark wyraziła obawę co do procedowania uchwały Senatu, w której
mowa o wspólnych działaniach posłów i senatorów oraz zgłosiła wniosek o wykreślenie
wstępu do drugiego zdania uchwały.
W odpowiedzi na te wątpliwości szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska, legislator Jakub
Zabielski, a także senator Grzegorz Czelej zapoznali senatorów z ustaleniami dokonanymi
przez prezydia obu Izb oraz ze sposobem procedowania uchwały zgromadzenia posłów i
senatorów.
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W głosowaniu komisja odrzuciła poprawki senatorów: Bogdana Borusewicza, Jana Filipa
Libickiego oraz Grażyny Sztark. Przyjęła nowy jednolity tekst uchwały zaproponowany
przez senatora Michała Seweryńskiego.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Michała Seweryńskiego.
Konkluzja: Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego
poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 42 S).
Ad 2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła jego autorka senator Grażyna Sztark.
Wskazała na przypadającą dokładnie w tym dniu rocznicę zastrzelenia w Gdyni ponad
18 osób. Zgłosiła kilka poprawek stylistycznych do uchwały oraz zaproponowała dodanie
akapitu dotyczącego nierozliczenia winnych tej zbrodni.
W trakcie dyskusji senator Jan Żaryn podniósł kwestię chowania z honorami osób
współodpowiedzialnych za wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu, lecz poprawki w tym
zakresie nie zgłosił.
W głosowaniu komisja przyjęła nowy jednolity tekst uchwały zaproponowany przez senator
Grażynę Sztark.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Grażynę Sztark.
Konkluzja: Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego
poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 41 S).
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