
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 198 

data posiedzenia: 18 listopada 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza 

(druk senacki nr 545). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki (druk senacki 

nr 543). 

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego 

Łukasiewicza (druk senacki nr 547). 

4. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego 

(druk senacki nr 540). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Bogdan Klich, Magdalena 

Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Jan 

Filip Libicki, Ewa Matecka, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Adam Szejnfeld, 

Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska,  

 
senatorowie: 

 Halina Bieda, Jadwiga Rotnicka, Alicja Zając, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marek Jarentowski, Beata Mandylis, Michał Pruszyński. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza omówiła przedstawicielka 

wnioskodawcy, senator Halina Bieda. Zaproponowała drobne poprawki językowe. Zaprosiła 

senatorów na jubileuszowy X międzynarodowy festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Pruszyński nie miał uwag do przedstawionego 

projektu. 

Projekt uchwały nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi poprawkami w formie jednolitego tekstu projektu uchwały. 

Komisja przyjęła ten wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Halina Bieda. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/500/545.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/500/543.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/500/543.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/500/547.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/500/540.pdf


 

 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 545 S). 

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki omówiła przedstawicielka 

wnioskodawcy, senator Jadwiga Rotnicka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis zaproponowała wprowadzenie 

poprawek językowych. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Projekt uchwały nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi poprawkami w formie jednolitego tekstu projektu uchwały. 

Komisja przyjęła ten wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jadwiga Rotnicka. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 543 S). 

Ad 3. 
 

 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza omówiła 

przedstawicielka wnioskodawcy, senator Alicja Zając. Wskazała, iż Sejm ustanowił już rok 

2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Pruszyński zaproponował wprowadzenie drobnych 

poprawek językowych dotyczących zapisu wielką literą. Zasugerował również zmianę redakcji 

tekstu uchwały, ale nie została ona przyjęta pozytywnie. 

Projekt uchwały nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi poprawkami w formie jednolitego tekstu projektu uchwały. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Alicja Zając. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 547 S). 

Ad 4. 
 

 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego, obrońcy narodowej 

tożsamości ludu śląskiego, łączącego chrystianizm z polskością, omówił senator wnioskodawca 

Jerzy Czerwiński. Zaproponował drobne poprawki językowe. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski nie miał uwag do przedstawionego 

projektu. 

Projekt uchwały nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Jerzy Czerwiński zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi poprawkami w formie jednolitego tekstu projektu uchwały. 

Komisja przyjęła ten wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Czerwiński. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 540 S). 

 

 

Opracowano w BPS 

 


