SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

______________________________________________________________________________________

Druk nr 6 X

Warszawa, dnia 9 listopada 2007 r.

______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat na 1. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2007 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 Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.
Komisja na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2007 r. rozpatrzyła projekt uchwały oraz
wnioski zgłoszone do tego projektu podczas drugiego czytania.
Komisja poparła wnioski zawarte w pkt 5, 17 oraz 22 i wnosi o ich przyjęcie przez
Senat wraz z jednolitym projektem uchwały zawartym w druku nr 6 S.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 82 ust. 4, w związku z art. 84c Regulaminu
Senatu senator Krzysztof Piesiewicz wycofał swoje wnioski (pkt 9 i 21 zestawienia wniosków).

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

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały Senatu
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Uwaga:
Poprawki nr 1, 11 i 23 należy głosować łącznie.
1)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:
"...) użyte w art. 8 w ust. 1 w pkt 8, w art. 34 w ust. 2a, w art. 54 w
ust. 4a, w tytule rozdziału 2 działu VI, w art. 67a–67d i w

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji

art. 68 w ust. 1a w różnym przypadku wyrazy "Komisja Spraw
Unii Europejskiej" zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami "Komisja Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej";";

Uwaga:
Poprawki nr 2, 13 i 14 należy głosować łącznie.
2)

w art. 1 w pkt 1 przed lit. a dodaje się lit. ... i ... w brzmieniu:
"...) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Gospodarki i Finansów Publicznych,",

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji

...) przed pkt 1a dodaje się pkt ... w brzmieniu:
"...) Infrastruktury,",";

Uwaga:
Poprawki nr 3 i 15 należy głosować łącznie.
3)

w art. 1 w pkt 1:
a) skreśla się lit. a,
b) w lit. b:
-

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"pkt 2 otrzymuje brzmienie:",

-

skreśla się pkt 3;

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji
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Uwaga:
Poprawki nr 4 i 16 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5-9
i 17-21.
4)

w art. 1 w pkt 1:

Poprawka sen.
S. Koguta

a) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Kultury, Nauki i Edukacji,",",
b) w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się
lit. c w brzmieniu:
"c) uchyla się pkt 3;";

Uwaga:
Poprawki nr 5 i 17 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6-9
i 18-21.
5)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"pkt 3 otrzymuje brzmienie:",
b) skreśla się pkt 2;

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
Z. Szaleńca,
P. Zientarskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:
Poprawki nr 6 i 18 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 7-9
i 19-21.
6)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Kultury i Komunikacji Społecznej,";

Poprawka sen.
J. Rulewskiego
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Uwaga:
Poprawki nr 7 i 19 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 9,
20 i 21.
7)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Komunikowania
Społecznego,";

Poprawka
senatorów:
J. Piotrowicza,
J.Chróścikowskiego

Uwaga:
Poprawki nr 8 i 20 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 9
i 21.
8)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu,";

Poprawka
senatorów:
W. Skurkiewicza,
S. Karczewskiego

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 21 należy głosować łącznie.
9)

Uwaga: Poprawka wycofana.

Poprawka sen.
K. Piesiewicza

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Masowego Przekazu,";

10)

w art. 1:
a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się
lit. c w brzmieniu:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

"c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) Samorządu i Administracji Państwowej,";",
b) w pkt 5 w lit. c, w pkt 9 wyrazy "Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej" zastępuje się
wyrazami "Komisji Samorządu i Administracji Państwowej"
oraz po wyrazach "gospodarka mieniem komunalnym," dodaje
się wyrazy "funkcjonowanie samorządów zawodowych i
gospodarczych,";

11)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem
i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:
"c) uchyla się pkt 11,

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji
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d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12) Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,";";
12)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

w art. 1:
a) skreśla się pkt 2,
b) w pkt 3 skreśla się art. 85c;

13)

w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) w art. 73 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Komisje senackie, po rozpatrzeniu właściwych części

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji

budżetowych, przekazują swoje opinie Komisji Gospodarki
i

Finansów

przygotowuje

Publicznych,
projekt

która

uchwały

na

ich

Senatu,

podstawie
w

którym

proponuje:
1) przyjęcie ustawy bez poprawek albo
2) wprowadzenie poprawek.
3. Nieuwzględnienie przez Komisję Gospodarki i Finansów
Publicznych opinii, o których mowa w ust. 2, wymaga
uzasadnienia.";";
14)

w art. 1 w pkt 5 przed lit. a dodaje się lit. ... i ... w brzmieniu:
"...) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych – bieżąca i
perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady
kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia
własnościowe,

restrukturyzacja

gospodarki,

system

finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, budżet,
kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), fundusze
celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne,
rynek kapitałowy, sprawy Skarbu Państwa, działalność
przedsiębiorstw państwowych, górnictwo i energetyka,
turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą;",",
...) przed pkt 1a dodaje się pkt ... w brzmieniu:
"...) Komisji Infrastruktury – gospodarka przestrzenna i
mieszkaniowa,

budownictwo,

transport,

informatyzacja, gospodarka morska;",";

łączność,

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji
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15)

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji

w art. 1 w pkt 5:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
"1a) Komisji Kultury Fizycznej i Sportu – kultura fizyczna
i

sport,

inicjowanie

środowisk

i koordynacja

sportowych,

współpracy
współpraca

z międzynarodowymi instytucjami działającymi w
obszarze sportu, rozwój infrastruktury sportowej,
upowszechnianie

kultury

fizycznej

i

sportu,

kształcenie i doskonalenie zawodowe, nauka i badania
naukowe w sporcie, sprawy dotyczące przygotowania
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012;",",
b) w lit. b:
-

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"pkt 2 otrzymuje brzmienie:",

-

16)

skreśla się pkt 3;

Poprawka sen.
S. Koguta

w art. 1 w pkt 5
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Komisji Kultury, Nauki i Edukacji – kultura i sztuka,
rozwój twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona
dziedzictwa kulturalnego, współpraca kulturalna z
zagranicą, organizacja instytucji kulturalnych, środki
przekazu,

polityka

informacyjna

państwa,

etyka

mediów, organizacja i rozwój badań naukowych,
system kształcenia i wychowania, system doskonalenia
zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad
dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych
i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą;",",
b) w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się
lit. c w brzmieniu:
"c) uchyla się pkt 3,";

-6

17)

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
Z. Szaleńca,
P. Zientarskiego
poparta przez
komisję

w art. 1 w pkt 5:
a) w lit. b:
-

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"pkt 3 otrzymuje brzmienie:",

-

skreśla się pkt 2;

b) skreśla się lit. c;

18)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b w pkt 2 wyrazy "Komisji Kultury

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

i Dziedzictwa Narodowego" zastępuje się wyrazami "Komisji
Kultury i Komunikacji Społecznej";

19)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b w pkt 2 wyrazy "Komisji Kultury
i Dziedzictwa Narodowego" zastępuje się wyrazami "Komisji
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Komunikowania

Poprawka
senatorów:
J. Piotrowicza,
J.Chróścikowskiego

Społecznego";

20)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków
Przekazu

–

kultura

i

sztuka,

rozwój

twórczości,

Poprawka
senatorów:
W. Skurkiewicza,
S. Karczewskiego

upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kulturalnego,
współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji
kulturalnych, polityka informacyjna państwa, etyka mediów,
środki przekazu;";

21)

Uwaga: Poprawka wycofana.

Poprawka sen.
K. Piesiewicza

w art. 1 w pkt 5 w lit. b w pkt 2 wyrazy "Komisji Kultury i Dziedzictwa
Narodowego" zastępuje się wyrazami "Komisji Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Środków Masowego Przekazu";

Uwaga:
Przyjęcie tej poprawki spowoduje ewentualną modyfikację
poprawki nr 16 albo nr 20.
22)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b w pkt 2 wyrazy "ochrona dziedzictwa
kulturalnego" zastępuje się wyrazami "ochrona dziedzictwa
kulturowego";

Poprawka sen.
K. Wiatra
poparta przez
komisję
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23)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem
i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:
"d) uchyla się pkt 11,

Poprawka sen.
S. Koguta
poparta przez
mniejszość komisji

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12) Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej –
polityka

zagraniczna

międzyparlamentarne
gospodarcze,

i

sprawy

Rzeczypospolitej

państwa,

kontakty

międzynarodowe

stosunki

związane

Polskiej

w

Unii

z

członkostwem
Europejskiej,

w

szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na
temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej,
stanowisk Rady Ministrów zajmowanych w trakcie
przebiegu procedur stanowienia prawa Unii Europejskiej,
stanowisk, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas
rozpatrywania projektów aktów prawnych w Radzie Unii
Europejskiej,

projektów

umów

międzynarodowych,

których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty
Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów
pracy

Rady

legislacyjnych

Unii

Europejskiej,

Komisji

rocznych

Europejskiej,

planów

rozpatrywanie

informacji i innych dokumentów przedkładanych przez
Radę Ministrów;".".

............................................................................................................................................................................
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
............................................................................................................................................................................

