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_____________________________________________________________________________________
KOMISJA
REGULAMINOWA, ETYKI
I SPRAW SENATORSKICH

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 101 oraz 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 Piotr Zientarski.

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 2002 r. Nr 54, poz. 741, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Projekty uchwał w sprawie powołania i odwołania przewodniczącego komisji Komisja
Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowuje i przedstawia Senatowi na
wniosek odpowiedniej komisji, a projekt uchwały w sprawie odwołania
przewodniczącego komisji - także w przypadku złożenia przez przewodniczącego
Marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, po zasięgnięciu opinii
Konwentu Seniorów, z zastrzeżeniem ust. 4.";
2) w art. 39 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Zawarte w sprawozdaniu stenograficznym chronione dane osobowe poddaje się
anonimizacji.";
3) w art. 53 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, z wyłączeniem głosowań w sprawie
składów komisji senackich oraz odwołania przewodniczącego komisji w przypadku
złożenia przez niego Marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.";
4) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Komisja wybiera ze swego składu i odwołuje zastępcę przewodniczącego. Komisja
licząca więcej niż 10 członków może wybrać ze swego składu dwóch zastępców

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18,
poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz.
392 i Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925 oraz z 2008 r. Nr 14, poz.
146 i Nr 90, poz. 781.

-2przewodniczącego. Zastępca przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego
w razie jego nieobecności oraz obowiązki powierzone mu przez przewodniczącego.";
5) w art. 62 w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"W sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego komisji, w przypadku złożenia przez
niego

przewodniczącemu

komisji

pisemnej

rezygnacji

z pełnionej

funkcji,

przeprowadza się głosowanie jawne.";
6) w załączniku do uchwały pkt 15 otrzymuje brzmienie:
"15) Komisji Ustawodawczej – ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa,
rozpatrywanie zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, ustaw dotyczących ustroju
organów ochrony prawnej, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu,
analiza

orzecznictwa

ustawodawczych

Trybunału

mających

na

Konstytucyjnego
celu

wykonanie

i podejmowanie
wyroków

działań

Trybunału

Konstytucyjnego;".

Art. 2.
Do zakończenia VII kadencji Senatu stosuje się art. 58 ust. 3 uchwały, o której mowa w art. 1,
w zakresie dotyczącym liczby zastępców przewodniczącego komisji, w brzmieniu
dotychczasowym.

Art. 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Proponowane w projekcie zmiany zmierzają do:
-

ustanowienia w Regulaminie Senatu podstawy prawnej do anonimizowania chronionych
danych osobowych zawartych w sprawozdaniu stenograficznym - co pozwoli uniknąć
roszczeń osób trzecich, jeżeli dane dotyczące tych osób znajdą się w wystąpieniach
senatorów i innych osób zabierających głos na posiedzeniach Senatu,

-

wprowadzenia zasady jawnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego
komisji oraz zastępcy przewodniczącego komisji, w przypadku złożenia odpowiednio
Marszałkowi Senatu albo przewodniczącemu komisji pisemnej rezygnacji z pełnionej
funkcji – w takich przypadkach bowiem brak jest uzasadnienia głosowania tajnego, które
w sprawach personalnych w Senacie stanowi zasadę,

-

ograniczenia od następnej kadencji Senatu liczby zastępców przewodniczących komisji,
poprzez wprowadzenie zasady, w myśl której dwóch zastępców przewodniczącego będzie
mogła wybrać wyłącznie komisja licząca więcej niż 10 członków; zasada ta zastąpi
obecnie obowiązujący tryb wyrażania przez Prezydium Senatu zgody na wybranie przez
komisję więcej niż jednego zastępcę przewodniczącego,

-

rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania Komisji Ustawodawczej o sprawy
dotyczące rozpatrywania zmian Konstytucji oraz ustaw dotyczących ustroju organów
ochrony prawnej.

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

