SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 155 X

Warszawa, dnia 20 listopada 2008 r.

_______________________________________________________________________________________

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 22. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu
– zgodnie z art. 81 ust. 3 w związku z art. 84c Regulaminu Senatu – skierował projekt
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich .
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. rozpatrzyły projekt
uchwały oraz wnioski zgłoszone do tego projektu podczas drugiego czytania.
Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 3 i 5 i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat
wraz z jednolitym projektem uchwały zawartym w druku nr 155S.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4, w związku z art. 84c Regulaminu
Senatu senator Mieczysław Augustyn dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 1 zestawienia
wniosków).
Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 5 należy głosować łącznie.
1)

Poprawka
sen. M. Augustyna
poparta przez
połączone komisje

w art. 1:
a) w pkt 1, w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,",
b) dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
"13a) po dziale X dodaje się dział Xa w brzmieniu:
"Dział Xa
Rozpatrywanie petycji
Art. 90a. Marszałek Senatu kieruje petycję niezwłocznie
po otrzymaniu do Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.
Art. 90b. 1. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji kieruje petycję do
rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji albo
przekazuje właściwemu organowi władzy
publicznej, jeżeli uzna, że jej przedmiot nie
mieści się w zakresie kompetencji Senatu. O
przekazaniu

petycji

Przewodniczący

informuje Marszałka Senatu i członków
Komisji.
2. Na żądanie członka Komisji, petycja, którą
Przewodniczący
organowi

przekazał

władzy

właściwemu

publicznej,

jest

rozpatrywana na posiedzeniu Komisji.
Art. 90c. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji może zwrócić się do innej komisji
o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.
Art. 90d. 1. Po rozpatrzeniu petycji Komisja Praw

Człowieka, Praworządności i Petycji:
1) składa do Marszałka Senatu wniosek o
podjęcie

inicjatywy

(uchwałodawczej)

ustawodawczej

wraz

z projektem

ustawy (uchwały), lub
2) upoważnia jednego z członków Komisji
do

złożenia

o charakterze

określonego

wniosku

legislacyjnym

w czasie

dyskusji nad danym punktem porządku
obrad Senatu, lub
3) przedstawia Marszałkowi Senatu opinię
w sprawie celowości skorzystania przez
Senat

lub

jego

organ

określonych

z uprawnień
w Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie lub
Regulaminie Senatu.
2. Po rozpatrzeniu petycji Komisja może także
nie podjąć działań, o których mowa w ust. 1,
o

czym

informuje

Marszałka

Senatu

wskazując przyczyny.
Art. 90e. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności

i

Petycji

wnoszącego

petycję

o

właściwemu

organowi

zawiadamia

jej

przekazaniu

władzy

publicznej,

działaniach podjętych na podstawie art. 90d
ust. 1 lub przyczynach niepodjęcia takich
działań.
Art. 90f. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji

składa

corocznie

Senatowi

sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.
Art. 90g. 1. Petycje nierozpatrzone przed upływem
kadencji Senatu podlegają rozpatrzeniu
przez

Komisję

Praw

Człowieka,

Praworządności i Petycji Senatu następnej
kadencji zgodnie z przepisami art. 90b-90e.

2. Komisja decyduje także o ponownym
złożeniu wniosku o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej (uchwałodawczej), o którym
mowa

w art. 90d ust. 1 pkt 1, jeżeli w

ubiegłej

kadencji

Senatu

postępowanie

w sprawie tej inicjatywy ustawodawczej
(uchwałodawczej)

nie

zostało

zakończone.";";
Uwaga:
Poprawkę nr 2 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia
poprawek nr 1 i 5.
2)

w art. 1 w pkt 14, w załączniku pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
"5) Komisji Obrony Narodowej – obronność i bezpieczeństwo

Poprawka
sen. M. Augustyna

państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił
zbrojnych

oraz

bezpieczeństwem

służb

publicznych

publicznym,

inne

związanych

sprawy

związane

z
z

bezpieczeństwem publicznym;
6) Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – prawa i
wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy
związane

z

funkcjonowaniem

wymiaru

sprawiedliwości,

przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje
społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe,
rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów;";
3)

4)

"2a) uchyla się art. 41";";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 w pkt 14, w załączniku:

Poprawka sen.
R. Gruszki

w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "gospodarka przestrzenna i
mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność, informatyzacja
i gospodarka morska,",
b) w pkt 14 po wyrazie "ekologii" dodaje się wyrazy ", gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność,
informatyzacja i gospodarka morska";

5)

w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Powołane uchwałą Senatu z dnia 9 listopada 2007 r. komisje:
Praw Człowieka i Praworządności oraz Rolnictwa i Ochrony

Poprawka
sen. M. Augustyna
poparta przez
połączone komisje

Środowiska stają się odpowiednio komisjami: Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Dotychczasowi przewodniczący i zastępcy przewodniczących
komisji: Praw Człowieka i Praworządności oraz Rolnictwa i
Ochrony Środowiska stają się odpowiednio przewodniczącymi i
zastępcami

przewodniczących

komisji:

Praw

Człowieka,

Praworządności i Petycji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.".

..............................................................................................................................................................................
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