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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 Zbigniew Szaleniec.

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. 92 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.";
2) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do każdego
z organów, o których mowa w art. 92 ust. 1, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej.";
3) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu
na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni
i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni:
1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa
w art. 92 ust. 1 i 2,
2) od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,
3) od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu – w stosunku do kandydatów
na członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury.";

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, z 2008 r. Nr 14, poz. 146
i Nr 90, poz. 781 oraz z 2009 Nr 62, poz. 818.

-24) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Odwołanie członków organu państwowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3,
może nastąpić na złożony do Marszałka wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do
wniosku dołącza się uzasadnienie.".

Art. 2.
1. Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na
składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów Senatu VII kadencji do składu
Krajowej Rady Prokuratury, tak aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni.
2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady
Prokuratury.
3. Przepisy art. 93 ust. 1 i 3 oraz art. 94 ust. 1, 3 i 4 uchwały zmienianej w art. 1 stosuje się
odpowiednio.

Art. 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zasadniczym

celem

przedstawionego

projektu

uchwały

jest

dostosowanie

Regulaminu Senatu do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
w zakresie nowych kompetencji Izby dotyczących powołania dwóch członków Krajowej
Rady Prokuratury.
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz
niektórych innych ustaw, przewiduje utworzenie nowego organu jakim jest Krajowa Rada
Prokuratury, w której skład wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny,
przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czterech posłów, dwóch senatorów,
a także wybierani przedstawiciele prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Krajowa Rada Prokuratury, poza dodatkowymi kompetencjami, zakresem swych
zadań zastąpi istniejącą dotychczas Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
Przepisy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz
niektórych innych ustaw, dotyczące utworzenia Krajowej Rady Prokuratury wejdą w życie
z dniem 31 marca 2010 r.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Regulaminu Senatu – art. 92
ust. 1 pkt 1 – Senat wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu Krajowej Rady
Sądownictwa. Kompetencja ta wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej
Radzie Sądownictwa.
Mając na uwadze, że z dniem wejścia w życie przywołanej nowelizacji ustawy
o prokuraturze, Senat otrzyma analogiczne uprawnienie w przypadku wyboru członków
Krajowej Rady Prokuratury, niezbędne jest wprowadzenie do Regulaminu Senatu regulacji
zawartej w art. 1 w pkt 1 projektu uchwały. Zmiany w art. 93 ust. 2, art. 94 ust. 2 pkt 3 oraz
art. 96 ust. 1 (art. 1 pkt 2, 3 i 4 projektu uchwały) stanowią konsekwencję wprowadzenia
nowej regulacji art. 92 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Senatu i regulują kwestie związane z
wyborem i odwoływaniem senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury analogicznie jak
do Krajowej Rady Sądownictwa, z uwagi na podobieństwa regulacji ustawowych. Celowości
przyjęcia proponowanego rozwiązania nie podważa fakt, że Krajowa Rada Prokuratury, w
przeciwieństwie do Krajowej Rady Sądownictwa, nie jest organem konstytucyjnym.
Zaproponowane w projekcie uchwały (art. 1 pkt 3) wydłużenie z dotychczasowych
14 dni do 30 dni (od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdzenia wygaśnięcia

-2mandatu) terminu na składanie wniosków w sprawie wyboru poszczególnych osób na
stanowiska państwowe określone w art. 92, jest spowodowane trudnościami w dotrzymaniu
tego terminu w przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu zrzeczenia się. Zrzeczenie się
bowiem mandatu w Krajowej Radzie Sądownictwa czy Krajowej Radzie Prokuratury jest
skuteczne z chwilą powiadomienia o tym na piśmie Przewodniczącego Rady.
Przedstawiony projekt zawiera także przepis przejściowy – umożliwiający
rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Prokuratury przed
dniem 31 marca 2010 r. Regulacja ta ma na celu przyśpieszenie oraz usprawnienie wyboru
senatorów Senatu VII kadencji do składu tego organu.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

