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Przekazuig wstgpny projekt uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej polskiej w sprawie

zmiany regulaminu sejmu RP, z uprzejmq prosb4 o rozwa2enie mo2liwo6ci podigcia

inicjatywy uchwalodawczej w tej sprawie.

Potrzeba nowelizacji regulaminu Sejmu wynika z obowi4zujgcych regulacji

ustawowych odnoszgcych sig do udosep niania przez Sejm informacj i o srodowisku

i jego ochronie.

Z powaianiem

,4*u--
Marek Kuchciriski

Po+b.....-s1.. "- 
Warszawa, dnia f, Ur"eo zorz ,.



Projekt

UCHWALA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 201'l r.

w sprawie zmiany Reguhminu Sejmu Rzeczypospolitei Polskiej

Art. l. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z p62n. zm.r) wprowadza sig

nastgpuj4ce zmiany:

l) w an. 199 ust. 3 otrzymuje brzmieniu:

,,3. Kancelaria Sejmu udostgpnia informacjg publicanq oraz informacjq o

Srodowisku i jego ochrcnie w trybie okreSlonym w dziale IVa.";

2) tytul dzialu IVa otrzymuje brzrnienie:

,,Dostgp do informacji publicznej oraz informacji o Srodowisku i jego ochronie";

3) w art. 202c wyrazy ,,art. 16, art. 2l i art.22" zastgpuje siq wyrazami ,,an. l6 i art. 2l ";

4) po an. 202c dodaje sig art. 202d i art. 202e w brzmieniu:

,,Art. 202d. L lnformacja o Srodowisku i jego ochronie jest udostqpniana przez

Kancelarig Sejmu na zasadach i w trybie okre5lonych w ustawie z dnia 3 pazdziemika

2008 r. o udostgpnianiu informacji o drodowisku ijego ochronie, u&iale spoleczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r.

poz.353,zp62n, zrrr.\.

2. Informacjg, o k16rej mowa w ust. l, udostgpnia sig na pisemny wniosek.

Wniosek mo2e byc przeslany za podrednictwem Systemu Informacyjnego Sejmu.

Art.202e. l. Odmowy udostgpnienia informacji, o kt6rej mowa w art. 202d ust. I,

w przypadkach okre3lonych w ustawie z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostgpnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko dokonuje Szef Kancelarii Sejmu. Przepisy

an. l9 i art. 20 ustawy, o kt6rej mowa w zdaniu pierwszym stosuje sig odpowiednio.

l')Zmianytekstujednolitego\rlmienionejuchwalyzostalyogloszonewM.P.z2012r.poz.slg,z2013r.poz.

62,22014r.Wz.374i 1079,22015 r.poz.3l,550, 1130, l136i l2l2 oraz z2016 r. pz.349,5t2,616,
634 i fi7E.
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2. Strona niezadowolona z decyzji, o kt6rej mowa w ust' l, mo2r zwr6ciC sig do

Szefa Kancelarii Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.'''

An. 2, Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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UZASADNIENTE

Projekt dotyczy kwesrii uregurowania w przepisach Regulaminu Sejmu trybu

udostgpniania przez Sejm informacji o crodowisku i jego ochronie. Koniecznosc

wprowadzenia takiej rcgulacji wynika z przepis6w ustawy z dnia 3 pa2dziemika 200g r. o
udostgpnianiu informacji o irodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefisrwa w ochronie

drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na irodowisko (Dz.rJ.22016 r. poz.3s3,zp6Ln.

zm.). Zgodnie z art. 8 u$, 3 tej ustawy tryb udostgpniania informacji o Srodowisku i jego

ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu okreSlaiq ich regulaminy. w zwi4zku z tym

proponuje sig aby informacja o Srodowisku i jego ochronie byla udostgpnian a pnsz

Kancelarig Sejmu na zasadach i w trybie okre$lonych w ustawie z dnia 3 yr2dziernika 2008 r.

o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie

drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na irodowisko. Informacja ta bgdzie udostgpniana

na pisemny wniosek przy czym wniosek Qdzie mdgl byi przeslany za podrednictwem

Systemu Informacyjnego Sejmu. Odmowy udostgpnienia informacji w przypadkach

okeSlonych w ustawie dokonywal ftdzie Szef Kancelarii Sejmu. Strona niezadowolona z

decyzji Qdzie mogla zwr6ciC sig do Szefa Kancelarii Sejmu z wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy.

Zmiana w art.202c Regulaminu Sejmu polega na usunigciu z tego przepisu odeslania do

jednostki redakcyjnej, kt6ra juz nie obowi4zuje.




