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Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy

projekt uchwały

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy

senatora Kazimierza Wiatra.

(-) Grzegorz Czelej (-) Stanisław Piotrowicz

(-) Janina Fetlińska (-) Zdzisław Pupa

(-) Piotr Kaleta (-) Zbigniew Romaszewski

(-) Maciej Klima (-) Sławomir Sadowski

(-) Stanisław Karczewski (-) Tadeusz Skorupa

(-) Adam Massalski (-) Kazimierz Wiatr



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

(M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65,

poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85,

poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925 oraz z 2008 r. Nr 14, poz.

146) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zamknięciu dyskusji lub wystąpieniu sprawozdawcy komisji Marszałek Senatu oznajmia,

że Senat przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko w celu

zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania oraz o

ogłoszenie przerwy, a także zadania sprawozdawcy pytań o wyjaśnienie treści głosowanej

poprawki.".

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



U Z A S A D N I E N I E

Zmiana zaproponowana w projekcie umożliwia zgłoszenie wniosku formalnego

o ogłoszenie przerwy w trakcie głosowania nad określoną sprawą będącą w porządku obrad

Senatu (tj. po zamknięciu dyskusji lub wystąpieniu sprawozdawcy komisji i po oznajmieniu

przez Marszałka, że Senat przystępuje do głosowania).

Należy zwrócić uwagę, że wielokrotnie w trakcie obrad Senatu zdarzała się potrzeba

ogłoszenia przerwy, zgłaszana przez Senatorów, która nie mogła zostać zrealizowana

wyłącznie z przyczyn proceduralnych - to znaczy z powodu treści zapisu art. 53 ust. 1

Regulaminu Senatu. Treść tego zapisu wymienia wnioski formalne, które mogą być zgłaszane w

trakcie głosowania. Spór interpretacyjny, jaki parokrotnie wywiązał się w zaistniałej sytuacji,

dotyczył rozumienia zapisu art. 53 ust. 1 Regulaminu Senatu - czy przez użyte w tym zapisie

określenie „przystępuje do głosowania" oznacza głosowanie pojedynczej poprawki czy też

wszystkie poprawki dotyczące danej ustawy. W ostatnich tygodniach Senat głosował ponad 180

poprawek do ustawy budżetowej na rok 2008, a potrzeba ogłoszenia przerwy wiązała się

chociażby z zaspokojeniem podstawowych ludzkich potrzeb.

Warto podkreślić, że w trakcie głosowania licznych poprawek może powstać

sytuacja, kiedy Senatorowie chcą się naradzić lub skonsultować kolejne poprawki w nowej

sytuacji, wynikającej z już przyjętych poprawek. Każdorazowo prowadzący obrady

Marszałek Senatu wniosek o przerwę może poddać pod głosowanie, jeśli uzna wątpliwy sens jego

zgłoszenia lub brak poparcia Izby dla takiego wniosku.
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