
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 353 

data posiedzenia: 25 września 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa 

Marii Bocheńskiego (druk senacki nr 1310). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego 

Jana Pawła II (druk senacki nr 1311). 

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy 

Warszawskiej (druk senacki nr 1312). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Zbigniew Cichoń, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 

Jan Filip Libicki, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Aleksander Pociej, 

Michał Potoczny, Lidia Staroń, Grażyna Sztark, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska, 

Piotr Zientarski,  

 
senator: 

 Jan Żaryn, 

 
goście, m.in.: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Beata Mandylis.  

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego 

przedstawił senator Jan Żaryn. Senator uzasadnił wybór postaci i omówił jej życiorys. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

W trakcie dyskusji senator Jerzy Czerwiński zgłosił drobną poprawkę stylistyczną do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z poprawkami w formie jednolitego tekstu uchwały. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Stanisław Gogacz. 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10509/druk/1310.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10510/druk/1311.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10511/druk/1312.pdf


 

 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1310 S). 

Ad 2. 
 

 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II 

przedstawił senator Jan Żaryn. Wskazał, iż Sejm podjął już uchwałę w tej samej sprawie. 

Dodał, iż kalendarz wydarzeń dotyczących tego patrona cały czas jest rozbudowywany, 

a w 2020 r. planowana jest pielgrzymka parlamentarzystów do grobu Jana Pawła II. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zaproponowała nowe brzmienie jednego zdania 

uchwały. 

W trakcie dyskusji senatorowie zgłosili drobne poprawki doprecyzowujące projekt uchwały. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z poprawkami w formie jednolitego tekstu uchwały. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Żaryn. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1311 S). 

Ad 3. 
 

 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej przedstawił 

senator Jan Żaryn. Wskazał, iż Sejm podjął już uchwałę w tej samej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

W trakcie dyskusji senatorowie zgłosili drobne poprawki doprecyzowujące projekt uchwały. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z poprawkami w formie jednolitego tekstu uchwały. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Żaryn. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1312 S). 

 

 

Opracowano w BPS 

 


