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Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich wnosi projekt uchwały

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Zbigniew Szaleniec.

Przewodniczący Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
(-) Zbigniew Szaleniec

projekt

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 2010 r. Nr 39, poz. 542) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 27a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przesyła
niezwłocznie senatorowi objętemu wnioskiem odpis wstępnego wniosku, informując
go o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania oraz o innych uprawnieniach przysługujących mu w postępowaniu przed
komisją.";
2) w art. 27b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przedstawia Senatowi
sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o pociągnięcie
do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora lub o umorzenie postępowania
w sprawie. Wraz ze sprawozdaniem komisja przedstawia Senatowi kandydata na
oskarżyciela spośród senatorów.";
3) art. 85d otrzymuje brzmienie:
"Art. 85d. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 80 ust. 2, przygotowywane jest
w terminie nie dłuższym niż 45 dni.";
4) w art. 92:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) dwóch członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.";

-25) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczególnych osób na stanowiska
państwowe określone w art. 92 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 zgłosić może grupa co najmniej
7 senatorów.";
6) w art. 94 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa w art. 92
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2,";
7) w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków
organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, senatorom
przysługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty
głosowania. Art. 93 i 94 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";
8) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu:
"Art. 95a. 1. Marszałek Senatu zwraca się do właściwej komisji o zaopiniowanie
kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawionych przez
zgromadzenie

elektorów.

Komisja

przedstawia

Senatowi

opinie

sformułowane w oparciu o przeprowadzone przesłuchania kandydatów.
2. Marszałek Senatu informuje przewodniczącego zgromadzenia elektorów
o niepowołaniu wymaganej liczby członków Rady.
3. W przypadku nieprzedstawienia w terminie przez zgromadzenie elektorów
wymaganej liczby kandydatów na członków Rady albo ustania członkostwa
w Radzie przed upływem kadencji, Senat powołuje członków Rady
z odpowiednim zastosowaniem art. 93-95.";
9) w art. 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Odwołanie członków organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 2,
następuje wyłącznie w przypadkach określonych w odpowiednich ustawach.
Marszałek Senatu przedstawia Senatowi projekt uchwały w tej sprawie.".

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Celem przedstawionego projektu uchwały jest dostosowanie Regulaminu Senatu do
przepisów:
1) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, zmienionych nowelizacją z dnia 18
marca 2010 r., w zakresie niektórych elementów procedury rozpatrywania przez Komisją
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wstępnego wniosku o pociągnięcie senatora
do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu,
2) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej "ustawa o IPN"), zmienionych
nowelizacją z dnia 18 marca 2010 r., w zakresie zastąpienia Kolegium Instytutu – Radą
Instytutu.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 27a ust. 2 Regulaminu Senatu
przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przesyła niezwłocznie
senatorowi objętemu

wstępnym

wnioskiem

o

pociągnięcie

do

odpowiedzialności

konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu odpis wstępnego wniosku informując go o prawie do
złożenia pisemnych wyjaśnień i wniosków dowodowych w wyznaczonym terminie. Ustawa
nowelizująca, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 8 ustawy o Trybunale Stanu, nakłada
na przewodniczącego komisji obowiązek poinformowania osoby objętej wstępnym
wnioskiem o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez tę osobę odpisu wstępnego wniosku oraz o innych uprawnieniach przysługujących tej
osobie w postępowaniu przed komisją. Zmiana sformułowana w art. 1 pkt 1 projektu uchwały
ma na celu dostosowanie Regulaminu Senatu do nowego brzmienia przepisu art. 8 ustawy
o Trybunale Stanu.
Ustawa o Trybunale Stanu w dotychczas obowiązującym przepisie art. 11 ust. 2
przewidywała wybór przez Sejm lub Senat spośród posłów lub senatorów dwóch oskarżycieli
w postępowaniu przed Trybunałem Stanu, z których co najmniej jeden posiadał kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Nowela zredukowała liczbę oskarżycieli
w postępowaniu przed Trybunałem Stanu obligując Sejm lub Senat do wyboru spośród
posłów lub senatorów jednego oskarżyciela posiadającego kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska sędziego. Zmiana w przepisie art. 27b ust. 1 Regulaminu Senatu
(art. 1 pkt 2 projektu uchwały), wskazując, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
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Senatowi kandydata na oskarżyciela spośród senatorów, zmierza do uwzględnienia
powyższej regulacji ustawowej.
Zgodnie z przepisami ustawy o IPN, Senat powołuje dwóch członków nowego
organu Instytutu Pamięci Narodowej – Rady Instytutu spośród czterech kandydatów
wskazanych przez zgromadzenie elektorów, składające się z przedstawicieli rad jednostek
organizacyjnych uczelni wyższych mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz rad naukowych
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zgromadzenie elektorów ma
obowiązek przedstawienia kandydatów nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji
Rady Instytutu. Wskazanie kandydatów do Rady Instytutu pierwszej kadencji powinno
nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Jeżeli
zgromadzenie elektorów nie zdoła przedstawić kandydatów w terminie, Senat wybiera
członków Rady Instytutu spośród kandydatów zgłoszonych przez senatorów.
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 4 projektu uchwały dostosowuje Regulamin do
terminologii zastosowanej w ustawie o IPN.
Zmiany zawarte w art. 1 w pkt 5, 6 i 7 stanowią konsekwencję pośrednich wyborów
członków Rady Instytutu; przepisy dotyczące składania przez senatorów wniosków w sprawie
powołania na stanowiska państwowe nie mogą dotyczyć zasadniczego trybu powoływania
członków Rady Instytutu.
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 8 polega na dodaniu art. 95a. Ust. 1 tego artykułu
zobowiązuje właściwą komisję do zaopiniowania kandydatów na członków Rady Instytutu
przedstawionych przez zgromadzenie elektorów. W myśl ust. 2 Marszałek Senatu
poinformuje przewodniczącego zgromadzenia elektorów o niepowołaniu przez Senat
wymaganej liczby członków Rady Instytutu. Ust. 3 wskazuje przepisy, na podstawie których
Senat powoła członków Rady w przypadku nieprzedstawienia w terminie wymaganej liczby
kandydatów oraz ustania członkostwa w Radzie Instytutu przed upływem kadencji. Zgodnie
z przepisami ustawy w tych przypadkach Senat powołuje członków Rady bez pośrednictwa
zgromadzenia elektorów.
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 9 stanowi konsekwencję wyżej omówionych zmian.
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sprawozdania po pierwszym czytaniu projektu ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego. Termin określony w art. 85d okazał się zbyt krótki, Komisja Ustawodawcza
po wniesieniu projektu do Marszałka Senatu konsultuje bowiem jego treść z właściwymi
organami i instytucjami, co zajmuje często więcej czasu niż 3 tygodnie (art. 1 pkt 3 projektu).

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

