nego z 1696 roku, czyli sejmu, który miał uporządkować najistotniejsze
sprawy w państwie i przygotować elekcję. Chociaż z formalnego punktu widzenia nie mógł on zostać zerwany, to jednak podzielił los większości sejmów tego czasu. Zerwanie konwokacji nie miało precedensu
w dziejach Rzeczypospolitej i jest porównywalne z rokiem 1652. Ponadto zapoczątkowano wówczas praktyki i zwyczaje, które miały miejsce
w kolejnych bezkrólewiach.
EWA GĄSIOR – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jej
zainteresowania obejmują przede wszystkim dzieje parlamentaryzmu
polskiego, szczególnie w XVII wieku, oraz Kozaczyzny. Jest właścicielką
antykwariatu.

Wśród czterdziestu dziewięciu parlamentarzystek II Rzeczypospolitej odnaleźć można kobiety prowadzące pracę naukową, a także komunistkę po kilku latach szkoły powszechnej, mandat sprawowały
też przedstawicielka arystokracji z tytułem książęcym i żona górnika.
W parlamencie obecne były cztery przedstawicielki mniejszości narodowych II RP. Posłanki i senatorki traktowane były jako grupa prezentująca jednolite i pozytywne wartości, które mogły wnieść do polityki.
Kobiety spotykały się jednak również z przejawami braku akceptacji
ich uczestnictwa w życiu politycznym. Mimo tych trudności działalność publiczna i polityczna na tyle rozbudzała aspiracje parlamentarzystek, że większość z nich starała się o reelekcję. Ostatecznie
w latach 1919 –1939 kobiety zostały wybrane czterdzieści sześć razy
do sejmu i dwadzieścia dwa razy do senatu. Ich aktywność parlamentarna jest zasadniczym zagadnieniem rozpatrywanym w prezentowanej pracy.
MaRIOla KOndRacKa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania: historia społeczna XIX i XX w. ze szczególnym
uwzględnieniem udziału kobiet w życiu publicznym.
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Rejected in the first reading
■ the Deputies’ bill amending the Law on Assemblies;
■ the Deputies’ bill amending the Code of Administrative Procedure;
■ the Deputies’ bill amending the Labour Code;
■ the Deputies’ bill amending the act on the commune
government and some related acts.

Current information
■ on the effects of sealing up the tax system and its influence on the level of the budget income.
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amending the act on health care benefits financed
out of public funds and some related acts.
■

Posłanki i senatorki ii rzeczyPosPolitej

Procedura kładki jako
uproszczony tryb zmiany
Podwójna
elekcja i w konsekwencji walka o polski tron sprawiły, że potraktatów
stanowiących
czątek bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego jest mniej znany niż
jego okres końcowy.
podstawę
Unii Europejskiej
Autorka wypełnia tę lukę. Książka jest monografią sejmu konwokacyj-

42nd sitting of the Sejm, 24–25 May 2017
Considered in the first reading
■ the Deputies’ bill amending the Law on the System of
Common Courts and some related acts (referred to Justice and Human Rights Committee);
■ the Senate’s bill amending the act on the prohibition of
promoting communism or other totalitarian system by the
names of public buildings, objects and utilities (referred to
Administration and Internal Affairs Committee and Local
Government and Regional Policy Committee);
■ the Government’s bill amending the Road Traffic Act and
some related acts (referred to Infrastructure Committee);
■ the Government’s bill amending the Water Law (referred to Environment Protection, Natural Resources
and Forestry Committee, Maritime Economy and Inland Navigation Committee, Public Finances Committee
and Agriculture and Rural Development Committee; the
committees are to present their report by 4 July 2017);
■ the Government’s bill amending the act on employment
promotion and labour market institutions and some related
acts (referred to Social Policy and Family Committee; the
committee is to present its report by 20 June 2017).

mariola kondracka

dokładną analizę
ny traktatów od
nowe warianty
Wspólnot, a następnie
ące wydają się tu
mach procedur kładki
ym Polski, a także
owienia trwałego
fy euro, bądź do
nii.
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Considered resolution of the Senate
concerning the act
■ on the restitution of the national cultural objects (the
Senate’s amendments were accepted).
Adopted resolutions
■ establishing 2018 the Year of the 100th Anniversary of
Regaining Independence by Poland;
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees.
Government’s information
■ the information of the Minister of the Interior and
Administration and the Minister of Justice – Prosecutor
General on actions taken in relation to events in the Police Station Wrocław-Stare Miasto on 15 May 2016 (the
Sejm did not accept the motion to reject the information,
thus the Sejm acknowledged it).

The Sejm did not accept
■ the motion for a vote of no confidence in Minister of
National Defence Antoni Macierewicz.

The Sejm appointed
■ Sebastian Kaleta, Łukasz Kondratko, Deputy Robert Kropiwnicki, Deputy Paweł Lisiecki, Deputy Jan Mosiński, Bartłomiej Wojciech Opaliński and Adam Krzysztof Zieliński –
members of the Committee for the removal of legal effects
of reprivatisation decisions related to Warsaw properties
passed with a breach of law (Jerzy Meysztowicz was not
Passed acts
appointed member of the committee, as he did not obtain
■ amending the act on marine fisheries;
■ amending the act on the agricultural tax, the act on the absolute majority of votes; the procedure of appointing
a single member shall be executed once more).
local taxes and fees and the act on the forest tax;
■ amending the act on the financing of the common
The Sejm accepted
agricultural policy;
■ amending the Geological and Mining Law and some ■ taking the Deputies’ oath by Marta Kubiak.
related acts;
■ amending the act on particular principles of prepa- With a minute of silence, the Sejm honoured
ring the realization of investments in the scope of flood- ■ victims of the terrorist attack of 22 May in Manchester,
as a result of which 22 persons were killed, including Poles.
-protection structures;
■ amending the act on the legal protection of plant species;
Considered in the second reading
■ the Deputies’ bill amending the act on local government employees (referred once more to Administration
and Internal Affairs Committee and Local Government
and Regional Policy Committee).

