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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

_______________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 21 grudnia 2017 r.

Druk nr 674 X - poprawiony

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat na 53. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu
– zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu skierował projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. ustosunkowały się do
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje poparły wniosek zawarty w pkt II zestawienia wniosków i wnoszą o jego
przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu, zawartym w druku nr 674 S.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 i art. 84
ust. 4 Regulaminu Senatu senator Krzysztof Słoń dokonał zmiany treści swojego wniosku
(pkt II zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
(-) Krzysztof Słoń

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Stanisław Gogacz

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

I.

Wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały:

Wniosek sen.
B. Borusewicza

– w art. 1:
a) w pkt 2 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawy
zachowaniem
uniemożliwiają,

senatorów,
na

którzy

sali

posiedzeń

poprzez

rażące

naruszają
powagę

naruszanie

swoim

Senatu

lub

przepisów

odpowiednich regulaminów, pracę Senatu lub jego organów,
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 47 ust. 3a,
podlegają rozpatrzeniu przez Marszałka Senatu.”,
b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) w art. 47:
a)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Marszałek przywołuje „do porządku” senatora, który
narusza powagę Senatu lub zakłóca porządek obrad.
3. Marszałek przywołuje „do porządku z zapisaniem do
protokołu” senatora, który dopuścił się ciężkiego naruszenia
powagi Senatu lub naruszenia porządku obrad.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Marszałek może stwierdzić, że senator narusza powagę
Senatu lub uniemożliwia prowadzenie obrad, jeżeli nadal narusza
on powagę Senatu lub zakłóca porządek obrad, pomimo że na tym
samym posiedzeniu został już przywołany „do porządku
z zapisaniem do protokołu.”,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Marszałek może podjąć decyzję o wykluczeniu senatora

Poprawka sen.
K. Słonia
poparta przez
połączone komisje

–2–
z posiedzenia, jeżeli nadal zakłóca on porządek obrad, pomimo że
na tym samym posiedzeniu Marszałek stwierdził, że senator
uniemożliwia prowadzenie obrad.”,
d)
4)

w ust. 6 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 3–4.”;

w art. 62 w ust. 5 w zdaniu pierwszym po wyrazie „przepisy” dodaje
się wyrazy „art. 47,”.”.
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