
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 34 

data posiedzenia: 15 kwietnia 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia 

ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku 

szkolnym 2019/2020 (druk senacki nr 102). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej 

w 80. rocznicę jej popełnienia (druk senacki nr 89). 

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji 

mniejszości polskiej w III Rzeszy (druk senacki nr 81). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Marek Borowski, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta 

Hibner, Jan Maria Jackowski, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 

Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Marek Martynowski, Marek Pęk, Adam 

Szejnfeld, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Zdrojewska,  

 
przedstawiciel wnioskodawcy: 

 senator Halina Bieda,  

 
goście, m.in.: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały omówiła przedstawicielka wnioskodawcy, senator Magdalena Kochan. 

Wskazała, iż wobec niemożliwości przeprowadzenia egzaminów ósmoklasistów oraz 

egzaminów maturalnych w pierwotnie wyznaczonych terminach niezbędne jest 

poinformowanie uczniów, czy egzaminy się odbędą, a jeśli tak, to w jakich terminach, a także 

jak będzie wyglądał nabór do szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych. Zaproponowała 

drobne autopoprawki doprecyzowujące tekst uchwały.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję, podczas której senatorowie PiS podkreślali, 

że wg nich uchwała jest zbędna, zawiera niewłaściwie sformułowane zapisy czy wręcz 

nieprawdziwe informacje. Zarzucono brak konsultacji z resortem edukacji. 



 

 

Senatorowie Marek Martynowski i Małgorzata Kopiczko zgłosili wniosek o odroczenie 

posiedzenia komisji w celu zaproszenia na nie przedstawicieli resortu edukacji.  

Wniosek ten nie został przyjęty przez komisję.  

Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o skreślenie pierwszego akapitu uchwały. 

Również ten wniosek nie został przez komisję przyjęty. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie poprawki senator Magdaleny Kochan. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 102 S). 

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały omówiła przedstawicielka wnioskodawców, senator Halina Bieda. Wskazała, 

iż 13 kwietnia obchodziliśmy kolejny już Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uchwała ta 

ma wyrazić wdzięczność zarówno rodzinom pomordowanych, jak i tym, którzy w Polsce i 

poza jej granicami mieli odwagę odkrywać i mówić prawdę o Katyniu. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. W dyskusji podkreślano problem prawny 

z określeniem charakteru tej zbrodni (wojenna, ludobójstwa czy nosząca znamiona 

ludobójstwa). Nadto senator Jerzy Czerwiński oczekiwał uzupełnienia tekstu uchwały o 

wyraźne wskazanie sprawców zbrodni, nazwanie jej zbrodnią ludobójstwa oraz podkreślenie 

zakłamywania historii związanej z tym wydarzeniem. 

Senator Jan Maria Jackowski zgłosił poprawkę mającą na celu skreślenie piątego akapitu 

uchwały. 

Wniosek został przez komisję przyjęty. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Halina Bieda. 

Konkluzja: 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 89 S). 

Ad 3. 
 

 Projekt uchwały omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Jerzy Czerwiński. Wskazał na 

źródło, z którego czerpał, tło historyczne wydania dekretu Goeringa, treść dekretu, jego skutki 

sięgające aż po dzień dzisiejszy dla organizacji polonijnych działających na terenie Niemiec. 

Poinformował o treści stanowiska MSZ w sprawie projektu uchwały. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. Wobec niepełności stanowiska MSZ oraz 

zapowiedzi głębszej analizy senator Marek Borowski zgłosił wniosek o odroczenie obrad 

komisji i ponaglenie MSZ o nadesłanie stanowiska. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła pierwszego czytania projektu uchwały. 

 

Opracowano w BPS 

 


