
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej  

nr posiedzenia: 183 

data posiedzenia: 8 września 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na 

World Trade Center w dniu 11 września 2001 r. (druk senacki nr 481). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (druk senacki nr 480). 

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, 

wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego (druk senacki nr 463). 

4. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o kredycie 

konsumenckim. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Marek Borowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

 Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 

Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Magdalena 

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

Filip Libicki, Marek Martynowski, Ewa Matecka, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia 

Staroń, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Jerzy Wcisła, Barbara 

Zdrojewska, 

przedstawiciel wnioskodawców: 

senator Ryszard Bober, 

 
goście, m.in.: 

przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Iwona Kozera-Rytel, Bożena Langner,  

Mirosław Reszczyński. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar ataków terrorystycznych na World Trade 

Center w dniu 11 września 2001 r. przedstawił senator Wadim Tyszkiewicz. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 



 

 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

Senatorowie Jan Maria Jackowski i Jerzy Czerwiński zgłosili poprawki doprecyzowujące tekst 

projektu uchwały. 

Przewodniczący obradom senator Marek Borowski zgłosił wniosek o przyjęcie jednolitego 

tekstu projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wadim Tyszkiewicz. 

Konkluzja: 
 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 481 S). 

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 

Tysiąclecia omówił senator Jerzy Czerwiński. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zaproponował 2 poprawki.  

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

Senator Jerzy Czerwiński zgłosił poprawkę dotyczącą skreślenia części ostatniego akapitu.  

Przewodniczący obradom senator Marek Borowski zgłosił wniosek o przyjęcie jednolitego 

tekstu projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Czerwiński. 

Konkluzja: 
 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 480 S). 

Ad 3. 
 

 Projekt uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka 

Wiktora Kulerskiego przedstawił przedstawiciel wnioskodawców, senator Ryszard Bober. 

Przypomniał sylwetkę Wiktora Kulerskiego, jego działalność zawodową, wydawniczą 

i polityczną. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

Senatorowie zaproponowali poprawki redakcyjne, stylistyczne i porządkujące tekst projektu 

uchwały. 

Senator Marek Borowski zgłosił wniosek o przyjęcie jednolitego tekstu projektu uchwały wraz 

ze zgłoszonymi poprawkami. 

Wniosek został przyjęty przez komisję jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Filip Libicki. 

Konkluzja: 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 463 S). 

Ad 4. 
 

 
Komisja na wniosek senator Lidii Staroń opowiedziała się za podjęciem inicjatywy 

ustawodawczej w zakresie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim.  

Projekt ustawy ma na celu przedłużenie obowiązywania przepisów tzw. specustawy 

koronawirusowej dotyczących opłat ponoszonych przez konsumentów, którzy zawierają 



 

 

umowy o kredyt konsumencki. W projekcie zawarto przepisy zmierzające do ograniczenia 

obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów 

konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego (druk senacki nr 489). 

 

 

Opracowano w BPS 

 


