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Planowane posiedzenia komisji sejmowych

10 lipca 2018 (wtorek)

11 lipca 2018 (środa)

12 lipca 2018 (czwartek)

13 lipca 2018 (piątek)

16 lipca 2018 (poniedziałek)

17 lipca 2018 (wtorek)

wg dat · wg nazw komisji · wg nazw podkomisji

Komisja do Spraw Unii Europejskiej  (SUE)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)

10:00  – 

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag COM(2018) 284,
368, 440, 442, 443, 474 (art. 7 ust. 4 ustawy*); C(2018) 3658, COM(2018) 280, 281, 458, 459, 462, 463, 466,
467, 477, 479, 481 (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i
Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej); JOIN(2018)
14, 16, COM(2018) 282, 377, 395, 452, 468, 470, 475, 482, 494 (art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z
uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i
Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).
Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna
Europa” (2021–2027) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (COM(2018) 366 wersja ostateczna) i
odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

- referują: przedstawiciel MKiDN, poseł sprawozdawca Rafał Grupiński

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy*) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz
uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (COM(2018) 367 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego
projektu stanowiska RP

- referują: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, poseł sprawozdawca Tomasz Głogowski

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w
zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania
obowiązujące w tym programie (COM(2018) 435 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu
stanowiska RP

- referują: przedstawiciel MNiSW, pPoseł sprawozdawca Lech Sprawka

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący
realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018) 436
wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

- referują: przedstawiciel MNiSW, poseł sprawozdawca Lech Sprawka

Sprawy bieżące

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji
publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold  (SKAG)
sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)

10:00  – 
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Przesłuchanie Andrzeja Parafianowicza, byłego Głównego Inspektora Informacji Finansowej, wezwanego w
celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności
działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548)  (ENM, ZDR)
sala nr 301A, bud. K

11:00  – 

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548).

Komisja do Spraw Unii Europejskiej  (SUE)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)

11:30  – 

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (COM(2018) 372 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego
projektu stanowiska RP

- referują: przedstawiciel MIiR, poseł sprawozdawca Jacek Kurzępa.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus (EFS+) (COM(2018) 382 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska
RP

- referują: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, poseł sprawozdawca Jacek Kurzępa.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy*) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym
(COM(2018) 373 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

- referują: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, poseł sprawozdawca Michał Wojtkiewicz.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018) 374 wersja
ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

- referują: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, poseł sprawozdawca Lech Sprawka.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby
tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018) 375 wersja ostateczna) i odnoszącego się do
niego projektu stanowiska RP
- referują: przedstawiciel MIiR, poseł sprawozdawca Dominik Tarczyński.
Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG) (COM(2018) 380 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu
stanowiska RP
- referują: podsekretarz stanu w MIiR Paweł Chorąży, poseł sprawozdawca Dominik Tarczyński.
Sprawy bieżące.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  (STR)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  (KOP)
sala im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D)

12:00  – 
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Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez
jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku (druk nr 2710)

- przedstawia przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych,
- koreferuje poseł Piotr Uściński.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (MNE)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)

13:00  – 

Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat realizacji strategii rozwoju oświaty mniejszości
białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej  (ODK)
posiedzenie zamknięte
sala im. Zofii Moraczewskiej (nr 25, bud. G)

13:00  – 

Przesłuchanie Przemysława Szewczyka, Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi wezwanego w
charakterze świadka w sprawie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed
Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Przesłuchanie Joanny Wojnarowskiej Radcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wezwanej w charakterze świadka
w sprawie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Ustalenie listy i harmonogramu przesłuchiwania świadków wezwanych w sprawie z wniosku wstępnego o
pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Rozpatrzenie wniosków dowodowych złożonych przez obrońców osoby objętej wnioskiem wstępnym o
pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej  (SUE)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)

13:30  – 

Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom
zwalczanym drogą szczepień (COM(2018) 244 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu
stanowiska RP

- referują: Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, poseł sprawozdawca Ewa Kopacz.

Rozpatrzenie (w trybie at. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące
wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej
polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz
uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018) 392 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego
projektu stanowiska RP

- referują: przedstawiciel MRiRW, poseł sprawozdawca Kazimierz Gołojuch

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
Wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 (COM(2018)
393 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

- referują: przedstawiciel MRiRW, poseł sprawozdawca Kazimierz Gołojuch

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
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18 lipca 2018 (środa)

19 lipca 2018 (czwartek)

20 lipca 2018 (piątek)

Wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr
1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu,
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE)
nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych
w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych
wysp Morza Egejskiego (COM(2018) 394 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska
RP

- referują: przedstawiciel MRiRW, poseł sprawozdawca Kazimierz Gołojuch

Sprawy bieżące.

Komisja Spraw Zagranicznych  (SZA)
sala im. Tadeusza Mazowieckiego (nr 23, bud. G)

16:00  – 

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Janusza Janke, pana Michała Łabendy i pani
Moniki Michaliszyn.
Sprawy bieżące.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  (KOP)
sala im. Zofii Moraczewskiej (nr 25, bud. G)

16:30  – 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania wyłudzeniom podatku
VAT

- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dokonywania zakupów do 30 tys. euro
przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych

- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Sprawy bieżące.

Komisja Infrastruktury  (INF)
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu.

16:30  – 

"Informacja Ministra Infrastruktury w zakresie zaawansowania prac Głównego Inspektora Transportu
Drogowego do funkcji operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat".

Komisja Infrastruktury  (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  (OSZ)
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

18:30  – 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony
środowiska (druk nr 2718)

- uzasadnia Minister Środowiska.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  (KFS)
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)

19:00  – 

Rozpatrzenie informacji na temat walki z korupcją w sporcie
- przedstawiają: Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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