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Na podstawie art. 101 oraz 84 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani

senatorowie wnosimy projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Do reprezentowania nas w pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora

Antoniego Szymańskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk

(-) Janina Fetlińska

(-) Henryk Górski

(-) Stanisław Karczewski

(-) Andrzej Kawecki

(-) Stanisław Kogut

(-) Jarosław Lasecki

(-) Andrzej Mazurkiewicz

(-) Stanisław Piotrowicz

(-) Krzysztof Putra

(-) Radosław Sikorski

(-) Antoni Szymański

(-) Jerzy Szymura

(-) Mieczysław Szyszka

(-) Rafał Ślusarz



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

(tekst jednolity - Monitor Polski z 2002 r. Nr 54, poz. 741 i z 2004 r. Nr 15, poz. 232, Nr 18,

poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Zdrowia,"

2) po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Rodziny i Polityki Społecznej."

3) w załączniku do Regulaminu pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Komisji Zdrowia - ochrona zdrowia"

4) w załączniku do Regulaminu po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Komisji Rodziny i Polityki Społecznej - prawna ochrona rodziny oraz problemy

ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny, polityka socjalna

państwa, walka z bezrobociem, system ubezpieczeń społecznych, ochrona

pracowników w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, problemy osób

niepełnosprawnych."

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Jako wnioskodawcy proponujemy zmiany w Regulaminie Senatu, których konsekwencją będzie

podział Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia na Komisję Zdrowia oraz Komisję Rodziny

i Polityki Społecznej.

W zakresie kompetencji Komisji Zdrowia mieściła by się ochrona zdrowia, zaś Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne,

mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny, polityka socjalna państwa, walka

z bezrobociem, system ubezpieczeń społecznych, ochrona pracowników w tym bezpieczeństwo

i higiena pracy, problemy osób niepełnosprawnych.

Powołanie odrębnych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia będzie

powrotem do praktyki Senatu RP IV kadencji, które naszym zdaniem było rozwiązaniem

dobrym i sprawdzonym.

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, która funkcjonuje w obecnym stanie ma zbyt duży

zakres obowiązków, jej podział spowoduje więc znaczne usprawnienie prac obu nowych

komisji i przyczyni się do efektywniejszej pracy senatorów.
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