
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich
oraz Komisji  Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 30 Nr posiedzenia:103

Data posiedzenia:  4 listopada 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały
Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 155; senator
wnioskodawca - Grażyna Sztark ) .

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
oraz Komisji  Ustawodawczej,

− senator wnioskodawca Grażyna Sztark,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego: Roman Kapeliński oraz Adam
Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Projekt uchwały przedstawiła senator Grażyna Sztark.
Przewodniczący komisji senator Piotr Zientarski, zgłosił poprawki do ww. projektu uchwały.
Powiedział że najważniejsze zmiany zawarte w jego poprawkach sprowadzają się do powołania
dwóch nowych stałych komisji senackich – Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji
Środowiska. (W trakcie dalszej dyskusji senator Piotr Zientarski w drodze autopoprawki zmienił
nazwę nowej komisji na Komisję Budżetu i Finansów Publicznych). Kolejna istotna poprawka
zgłoszona przez senatora Piotra Zientarskiego zmierzała do tego, aby składane na końcu posiedzenia
oświadczenie senatorskie nie mogło służyć podjęciu interwencji, o której mowa w art.20 ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dodał, że każdy senator będzie mógł wygłosić w trakcie
tego samego posiedzenia tylko jedno oświadczenia senatorskie. Następna poprawka polega na
dodaniu do Regulaminu Senatu przepisów dotyczących trybu rozpatrywania petycji składanych do
Senatu i jego organów.
Pozostałe poprawki zgłoszone przez senatora Piotra Zientarskiego zreferował dyrektor Biura
Legislacyjnego Roman Kapelinski. Podkreślił, że na szczególną uwagę zasługuje poprawka, która
doprecyzowuje przepis dotyczący wniosku mniejszości. Nie będzie mógł być uznany za wniosek
mniejszości wniosek popierany przez 2 senatorów, który w głosowaniu nie uzyskał poparcia co
najmniej 2 głosów. Inną ważną poprawką są zmiany dotyczące przepisów działu X Regulaminu
Senatu regulującego postępowanie w sprawie ogólnokrajowego referendum.
W trakcie dyskusji senatorowie: Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Zbigniew
Romaszewski, poddali krytyce poprawkę dotyczącą wygłaszania oświadczeń senatorskich.
W wyniku tej dyskusji senator Piotr Zientarski  poprawkę wycofał.
Kontrowersje komisji wzbudziła też poprawka dotycząca dodania przepisów dotyczących
rozpatrywania petycji.
Zdaniem senatorów najpierw należy uchwalić ustawę o petycjach, a dopiero potem przepisy rangi



regulaminowej.
Po dyskusji senator P. Zientarski wycofał również tę poprawkę.
Senator Zbigniew Romaszewski zaproponował, aby do zakresu przedmiotowego Komisji
Środowiska z zakresu Komisji Gospodarki Narodowej przenieść gospodarkę przestrzenną
i budownictwo .
Wniosek ten został odrzucony przez połączone komisje.
W następnych głosowaniach komisje przyjęły wszystkie poprawki zgłoszone przez senatora Piotra
Zientarskiego.

Konkluzja: Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie projektu uchwały, wprowadziły do niego poprawki
i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 155 S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


