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Porządek obrad
Porządek dzienny

67. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 18, 19 i 20 lipca 2018 r.

(środa-piątek)

Początek obrad w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 9.00.

1. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (druki nr 2582 i 2658) 
- sprawozdawca poseł Grzegorz Wojciechowski. 
 

2. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo prasowe (druki nr 2353 i 2655) 
- sprawozdawca poseł Jacek Świat. 
 

3. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o żegludze śródlądowej (druki nr 2653 i 2679) 
- sprawozdawca poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. 
 

4. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej (druki nr 2516 i 2530) 
- sprawozdawca poseł Elżbieta Kruk. 
 

5. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (druki nr 2518 i 2531) 
- sprawozdawca poseł Barbara Bubula. 
 

6. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich (druki nr 2515 i 2532) 
- sprawozdawca poseł Andrzej Sośnierz. 
 

7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz (druki nr 2517 i 2533) 
- sprawozdawca poseł Piotr Babinetz. 
 

8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim i komisyjnym projektach uchwał w sprawie
ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki (druki nr 2166, 2167 i 2538) 
- sprawozdawca poseł Urszula Pasławska. 
 

9. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr

2671) 
- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku
oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca z dnia 18 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha (druk nr 2711) 
- sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz. 
 

11. Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności
Rzecznika Praw Obywatelskich (druk nr 2602) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka (druk nr ) 
- wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 

12. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. 
 

Pytania w sprawach bieżących.
 
Informacja bieżąca.
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___________________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i
Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o
referendum ogólnokrajowym (druki nr 2434 i ) 
- sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński. 
 

2. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
(druki nr 2660 i ) * 
 

3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druki nr 2692 i ) 
 

4. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na
mniejszą skalę (druki nr 2675 i ) 
 

5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druki nr 2581 i ) 
 

6. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o
rządowym projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druki nr 2673 i ) 
 

7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku
rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druki nr 2668 i ) 
 

8. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2638 i ) 
 

9. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druki nr 2672 i ) 
 

10. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym
projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu
społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. (druki nr 2589 i ) 
 

11. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie
ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i
zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym
popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. (druki nr 2669 i ) 
 

12. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (druki nr 2670 i ) 
 

13. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2674 i ) 
 

14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o
radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druki nr 2501 i ) 
 

15. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o
Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2719 i ) 
 

16. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki
nr 2718 i ) * 
 

17. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu (druki nr 2507 i ) *  
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oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o
ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr ) 
 

2. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druki nr ) 
 

3. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i
Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr )  
 

4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (druki nr ) 
 

5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (druki nr ) 
 

6. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w
sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druki nr ) 
 

7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) 
 

8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych
innych ustaw (druki nr ) 
 

9. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w
sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) 
 

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o uchwale Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr ) 
 

11. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w
sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) 
 

12. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w
sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) 
 

***

1. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa
Rady Ministrów w sprawie dotyczącej nadużywania umów cywilno-prawnych przez Spółki Skarbu Państwa. 
 

2. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie
poselskiego projektu uchwały wzywającej Prezesa Rady Ministrów do przedstawienia pełnej listy osób
zajmujących stanowiska ministra, wiceministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, wojewody,
wicewojewody, członka gabinetu politycznego w ministerstwie oraz urzędzie wojewódzkim, którym
wypłacone zostały jakiekolwiek nagrody, premie lub inne świadczenia pieniężne niewchodzące w skład
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w latach 2016, 2017 i 2018. 
 

3. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy. 
 

4. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o podatku dochodowym od osób
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fizycznych (druk nr 2468). 
 

5. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa
Rady Ministrów w sprawie trwającego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz udzielenia
szczegółowych wyjaśnień w sprawie stanu prac nad naprawą polityki w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych w tym harmonogramu wdrażania rozwiązań zawartych w tejże polityce.

* punkt sporny porządku dziennego w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu
Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu - w
konsultacji z Konwentem Seniorów - bezpośrednio przed posiedzeniem.
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