
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 181 

data posiedzenia: 27 czerwca 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” 

NKWD z 1937 r. (druk senacki nr 523). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego 

(druk senacki nr 522).  

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Zbigniew Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 

Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Leszek Piechota, Aleksander Pociej, 

Michał Potoczny, Lidia Staroń, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska, Piotr Zientarski, 

 
senator wnioskodawca: 

 Jan Żaryn, 

 
goście, m.in.: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata Mandylis, Maciej Telec. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. 

przedstawił senator Jan Żaryn. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. W dyskusji senatorowie zaproponowali 

poprawki stylistyczne oraz uzupełnienia tekstu, m.in. o informację o zleceniodawcy „operacji 

polskiej” Józefie Stalinie. 

Senator Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały w formie tekstu 

jednolitego wraz z wypracowanymi poprawkami. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Żaryn. 

Konkluzja: 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 523 S). 

 



 

 

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego przedstawił senator Jerzy 

Czerwiński. Wskazał on na potrzebę przywrócenia pamięci o wydarzeniach nocy z 4 na 

5 czerwca 1992 r., podkreślenia zasług oraz oddania hołdu osobom, które chciały naprawić 

Polskę 25 lat temu. 

W trakcie dyskusji senatorowie Leszek Piechota i Aleksander Pociej zaapelowali do 

wnioskodawcy o wycofanie projektu uchwały. Zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu 

uchwały (senatorowie Barbara Zdrojewska i Jan Filip Libicki) oraz wniosek o przyjęcie 

projektu uchwały bez poprawek (senator Jan Żaryn).  

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie uchwały bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Czerwiński. 

 

 

Opracowano w BPS  

 

Konkluzja: 

 
Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały i wnosi o jego przyjęcie bez 

poprawek (druk senacki nr 522 S). 

 


