
INFORMACJA 

o posiedzeniu  Komisji Ustawodawczej 

Data posiedzenia: 16 lutego 2016 r. 

Nr posiedzenia: 21 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-

Węgierskiej (druk senacki nr 79 poprawiony). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów (druk senacki nr 80). 
 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Marek Borowski, Zbigniew 

Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 

Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Wojciech 

Piecha, Grażyna Sztark, 

 przedstawiciele wnioskodawców senatorowie: Jan Maria 

Jackowski, Bogdan Klich, 

 

 
 goście: 

 Niezależne Zrzeszenie Studentów: 

 przewodniczący zarządu krajowego Michał Moskal, 

 sekretarz generalny Anna Gembicka, 

 

 
 Kancelaria Senatu: pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata 

Mandylis i Renata Bronowska 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił senator Jan Maria Jackowski. Wskazał 

na przypadające w tym roku rocznice Poznańskiego Czerwca  oraz powstania na Węgrzech. 

Podniósł okoliczność, iż stosowne uchwały mają być podjęte również przez Sejm oraz 

Zgromadzenie Narodowe Węgier. 

W trakcie dyskusji senatorowie zgłosili poprawki językowe. 

Komisja przyjęła wniosek senatora Stanisława Gogacza o nadanie projektowi uchwały 

nowego brzmienia. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Marię Jackowskiego. 

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego 

poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 79 S). 

Ad 2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił senator Bogdan Klich. Wskazał na tło 

wydarzeń historycznych oraz aktualność i potrzebę dalszych działań NZS. 

W trakcie dyskusji senatorowie zgłosili poprawki do uchwały. 

W głosowaniu komisja przyjęła nowy jednolity tekst uchwały zaproponowany przez 

senatora Stanisława Gogacza. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bogdana Klicha. 

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/050/79.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/050/80.pdf
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poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 80 S). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


