
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 37 

data posiedzenia: 4 maja 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do 

natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa 

Polskiego (druk senacki nr 109). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Bogdan Klich, Magdalena 

Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Komorowski, Małgorzata Kopiczko, 

Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Wojciech 

Piecha, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara 

Zdrojewska,  

 
przedstawiciel wnioskodawcy: 

 senator Jerzy Wcisła,  

 
senatorowie: 

 Marcin Bosacki, Jadwiga Rotnicka, Ewa Matecka,  

 
goście: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

Ad 1. 
 

 Zanim przedstawiciel wnioskodawcy, senator Jerzy Wcisła, omówił projekt uchwały, 

senatorowie Marek Pęk, Jerzy Czerwiński i Marek Martynowski zgłosili zastrzeżenia co do 

zasadności procedowania projektu uchwały wobec krótkiego odstępu czasu od sporządzenia 

druku senackiego, braku opinii lub obecności przedstawiciela rządu. Wniosek o odroczenie 

obrad komisji do czasu otrzymania stanowiska rządu nie został przez komisję przyjęty. 

Przedstawiciel wnioskodawcy, senator Jerzy Wcisła, wskazał na 6 przyczyn uzasadniających 

wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, tj.: skalę epidemii, ograniczenie możliwości 

określonych działań, ograniczenie praw i swobód obywatelskich, istotę stanu klęski 

żywiołowej, odpowiedzialność finansową państwa oraz kwestię organizacji wyborów. 



 

 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

Senator Marek Pęk zgłosił wniosek o odrzucenie projektu uchwały. 

Senator Jerzy Wcisła zgłosił drobne poprawki stylistyczno-językowe, a przewodniczący 

komisji Krzysztof Kwiatkowski – wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz z poprawkami 

w formie tekstu jednolitego.  

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu uchwały, przyjęła zaś  

wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami w formie tekstu 

jednolitego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Wcisła. 

Konkluzja: 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 109 S). 

 

Opracowano w BPS  

 


