BIURO KOMISJI SEJMOWYCH
Praca w komisjach sejmowych

Komisje sejmowe są organami Sejmu powoływanymi do rozpatrywania i
przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Izby oraz wyrażania opinii w
sprawach przekazanych im przez Sejm lub jego Prezydium. Komisje wykonują więc
podstawowe funkcje parlamentarne (legislacyjne, kontrolne i kreacyjne).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przewiduje
powoływanie przez Sejm komisji stałych oraz możliwość powoływania komisji
nadzwyczajnych i śledczych (art. 110, art. 111).
Szczegółowe przepisy dotyczące komisji sejmowych zawarte są w uchwale Sejmu z
dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z późniejszymi
zmianami. Art. 19 Regulaminu ustanawia 25 komisji stałych. Komisją stałą jest
również Komisja do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym określona w
przepisach rozdziału 5b Regulaminu Sejmu.
Przedmiotowy zakres działania stałych komisji sejmowych został określony w
załączniku do Regulaminu Sejmu. Analizują one przede wszystkim działalność
poszczególnych działów administracji i gospodarki narodowej. Niektóre spośród
komisji stałych mają szczególny zakres działania. Należy do nich wspomniana wyżej
Komisja do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym, która podobnie jak Komisja
do Spraw Służb Specjalnych działa na specjalnych zasadach. Należy również do
nich Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich posiadająca wyłączną kompetencję
w zakresie wewnętrznego dyscyplinowania posłów oraz rozpatrywania wniosków o
uchylenie immunitetu i Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która z kolei jest
wyłącznie właściwa do prowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności
konstytucyjnej osób zajmujących określone ustawą najwyższe stanowiska
państwowe.
Sejm może powoływać i odwoływać komisje nadzwyczajne, określając cel, zasady i
tryb ich działania. Komisje takie powoływane są do rozpatrzenia projektu ustawy
(pakietu projektów ustaw) regulującej najistotniejsze sprawy będące przedmiotem
zainteresowań większej liczby komisji stałych. Komisje nadzwyczajne mogą być
również powoływane do rozpatrzenia ważnych, interdyscyplinarnych zagadnień
problemowych.
Do zbadania określonej sprawy Sejm może powołać komisję śledczą. Zgodnie z
Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. tryb działania takich komisji określi ustawa.
Istotną cechą komisji nadzwyczajnych jest to, że generalnie po wykonaniu przez
Sejm zadania kończą swoją pracę, natomiast likwidacja, przekształcenie czy zmiana
zakresu działania komisji stałych, wymagają zmian w Regulaminie Sejmu.
Zgodnie z Regulaminem Sejmu z 1992 r. poseł może być członkiem nie więcej niż
dwóch komisji stałych. Skład osobowy poszczególnych komisji wybierany jest przez
Sejm i odzwierciedla ustalone przez kluby parytety. Pierwsze posiedzenie komisji
zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu. Na tym posiedzeniu komisja wybiera ze swego
grona prezydium w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.
Prezydium komisji m.in. opracowuje projekty planów pracy komisji, ustala terminy i
porządek dzienny posiedzeń.
Komisje sejmowe na swych posiedzeniach w szczególności rozpatrują
projekty ustaw i uchwał
Pierwsze czytanie projektów ustaw (uchwał) przeprowadza się na posiedzeniu
komisji bądź posiedzeniu Sejmu. O posiedzeniu komisji, na którym odbywać się ma
pierwsze czytanie zawiadamiani są wszyscy posłowie. Każdy poseł może wziąć
udział w tym posiedzeniu albo pisemne zgłosić uwagi lub propozycje poprawek.
Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do
komisji, chyba że Sejm postanowi inaczej, tzn. w związku ze zgłoszonym wnioskiem
odrzuci projekt w całości albo rozpatrzy go bezpośrednio na posiedzeniu całej Izby.

Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą powoływać podkomisje.
Komisje, do których skierowany został projekt ustawy, przedstawiają Sejmowi
wspólne sprawozdanie określające ich stanowisko w odniesieniu do tego projektu.
Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie przedstawia wybrany przez komisje poseł
sprawozdawca. W razie zgłoszenia w drugim czytaniu nowych poprawek i
wniosków, projekt może być ponownie skierowany do komisji w celu przedstawienia
dodatkowego sprawozdania. W komisjach rozpatrywane są również poprawki
Senatu do uchwalonych przez Sejm ustaw oraz wnioski Prezydenta RP w związku z
odmową podpisania ustawy.
Ponadto komisje sejmowe:
- rozpatrują sprawozdania i informacje ministrów oraz kierowników urzędów i
instytucji państwowych;
- analizują działalność poszczególnych działów administracji i gospodarki
państwowej;
- rozpatrują sprawy związane z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i
uchwał Sejmu;
- opiniują przekazane im wnioski w sprawie wyboru, powołania i odwołania osób na
określone stanowiska państwowe.
Efektem działań komisji są uchwalane dezyderaty, opinie i sprawozdania, a także
projekty uchwał, rezolucji, apeli, oświadczeń lub deklaracji Sejmu. Komisje mają
prawo do inicjatywy ustawodawczej.

Komisje sejmowe są wyłącznie właściwe do uchwalania sprawozdań,
dezyderatów i opinii
Komisje mogą zlecać NIK przeprowadzenie kontroli określonych Konstytucją oraz
ustawą organów i jednostek organizacyjnych w zakresie działalności gospodarczej,
finansowej i organizacyjno-administracyjnej.
Biuro Komisji Sejmowych - w zakresie przewidzianym statutem i regulaminem
organizacyjnym Kancelarii Sejmu - obsługuje prace komisji stałych i
nadzwyczajnych. Biuro udziela komisjom wszechstronnej pomocy w realizacji zadań
określonych Regulaminem Sejmu.
Podstawowymi jednostkami Biura są sekretariaty komisji, które bezpośrednio
wspierają komisje w podejmowanych pracach, a w szczególności:
- realizują ustalenia komisji, jej prezydium lub przewodniczącego w sprawach
organizacji posiedzeń;
- utrzymują kontakty z urzędami, organizacjami i instytucjami w związku z ich
udziałem w pracach komisji oraz zapewnienia członkom komisji niezbędnych
opracowań i informacji;
- organizują wyjazdy komisji i ich przedstawicieli w teren (posiedzenia, wizytacje
itd.);
- przygotowują we współpracy z Biurem Stosunków Międzyparlamentarnych
wyjazdy komisji i wydelegowanych ich przedstawicieli za granicę oraz organizują
przyjmowanie przez komisję delegacji zagranicznych;
- za pośrednictwem Biura Studiów i Ekspertyz organizują współpracę ekspertów z
komisjami;
- współpracują z Biurem Informacyjnym w celu zapewnienia obsługi prasowej
posiedzeń komisji oraz ułatwiania kontaktów przedstawicieli komisji ze środkami
masowego przekazu;
- przygotowują materiały komisyjne na potrzeby posiedzeń Sejmu, Prezydium
Sejmu i Konwentu Seniorów;

- rejestrują, opracowują i gromadzą dokumentację komisji w celach informacyjnych i
archiwalnych;
- współpracują z innymi jednostkami Biura Komisji Sejmowych i Kancelarii Sejmu w
zakresie realizacji potrzeby komisji i jej członków.
Do zadań pracowników sekretariatów należy realizacja wszelkich prac technicznoorganizacyjnych oraz udzielanie w miarę możliwości pomocy merytorycznej
członkom komisji.
Sekretarze komisji są doradcami przewodniczących i prezydiów komisji w zakresie
stosowania przepisów dotyczących działalności komisji, właściwych form i metod jej
pracy.
Sekretarze komisji:
- odpowiadają za przygotowanie i zwołanie w odpowiednim trybie posiedzeń komisji,
jej prezydium i podkomisji;
- zapewnienie pomieszczeń i terminowe zawiadomienie uczestników posiedzenia,
zebranie i dostarczenie materiałów będących przedmiotem obrad;
- wspomagają przewodniczących podczas posiedzeń - informacją o quorum;
obecności osób spoza składu komisji, uchybieniach merytorycznych i
regulaminowych co do przebiegu posiedzenia, wątpliwościami co do treści i formy
podejmowanych decyzji w celu umożliwienia dokonania zmian i poprawek jeszcze w
toku posiedzenia;
- współpracują podczas posiedzenia z uczestniczącymi w nim przedstawicielami
biur Kancelarii Sejmu, zwłaszcza zaś Biura Legislacyjnego, Biura Studiów i
Ekspertyz oraz Biura Informacyjnego;
- odpowiadają za liczenie głosów podczas głosowań;
- opracowują protokóły z posiedzeń komisji;
- sporządzają we współpracy z Biurem Legislacyjnym sprawozdania o
rozpatrzonych projektach ustaw i uchwał Sejmu, w tym rezolucji, deklaracji,
oświadczeń i apeli;
- przekazują zgodnie z ustaleniami w odpowiedniej formie i terminie uchwały,
dezyderaty i opinie oraz inne decyzje komisji.
W Biurze Komisji Sejmowych, poza sekretariatami komisji, zadania związane z
działalnością komisji realizują: Wydział Informacji i Analiz oraz Wydział Obsługi
Sekretariatów Komisji Sejmowych.
Z prowadzonych przez nie prac można wymienić:
- dokonywanie analizy planów pracy komisji;
- gromadzenie danych oraz sporządzenia okresowych informacji o pracach komisji i
frekwencji posłów na ich posiedzeniach;
- przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących wyboru i zmiany składów
komisji sejmowych, prowadzenie analizy realizacji ustaleń dotyczących udziału
przedstawicieli poszczególnych klubów i kół poselskich w składach komisji;
- dbanie o zaopatrzenie komisji w druki sejmowe, dzienniki urzędowe i w miarę
możliwości inne niezbędne w pracy wydawnictwa;
- przepisywanie i powielanie materiałów dla komisji, w tym protokółów z ich
posiedzeń.
Biuro Komisji Sejmowych szeroko współpracuje z innymi jednostkami Kancelarii
Sejmu w celu zapewnienia odpowiednich środków materialno-technicznych dla
realizacji wszystkich zadań komisji i podejmowanych przez nie działań.

