
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (198.) 

oraz Komisji Ustawodawczej (328.) 
w dniu 5 listopada 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy – Pra-
wo o aktach stanu cywilnego.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Ustawodawczej.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest przyjęcie wspól-
nego sprawozdania do ustawy – Prawo o aktach stanu cy-
wilnego i zajęcie stanowiska wobec poprawek zgłoszonych 
na posiedzeniu plenarnym.

Proszę państwa, pan minister już jedzie, ale, żeby nie 
tracić czasu, proponuję, ażebyśmy rozpoczęli prace i zaczęli 
od przyjęcia poprawek, które już były wspólnie uzgodnio-
ne, czyli przyjęte przez obie komisje i zaakceptowane przez 
rząd. One były niekontrowersyjne i, jeszcze raz mówię, 
zostały przyjęte. Proponuję, żebyśmy zagłosowali en bloc. 
Chyba że ktoś się sprzeciwia.

(Głos z sali: Po kolei…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie. En bloc przegłosujemy poprawki, które już 

były przyjęte przez dwie komisje. Tylko o to w tej chwili 
chodzi.

(Głos z sali: Bardzo mądra propozycja.)
Dziękuję bardzo.
Sprzeciwu nie ma, a w związku z tym poproszę panią 

legislator o wymienienie poprawek, które, jeszcze raz pod-
kreślam, były przyjęte przez obie komisje i zaakceptowane 
przez przedstawicieli rządu.

Główny Legislator 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Poprawki, które zostały przyjęte przez obydwie komi-

sje, to poprawki: trzecia, czwarta, piąta, trzynasta, czter-
nasta, osiemnasta i dwudziesta szósta.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek…

Senator Andrzej Matusiewicz:
Chwileczkę, chwileczkę.
Panie Przewodniczący, na przykład przyjęcie poprawek 

trzynastej i czternastej wyklucza głosowanie nad popraw-
kami – trzeba o tym powiedzieć – siódmą, ósmą, dziewiątą, 
dziesiątą itd.

(Głos z sali: Oczywiście.)
Tak że nie ma zgody na głosowanie łącznie. Proszę 

procedować po kolei.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
To dlatego ja się pytałem, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Nie, trzynastą i czternastą osobno.)
(Głos z sali: Nie, nie, nie.)
…czy jest zgoda. Jak nie ma, to oczywiście nie ma 

problemu. Czyli zgody nie ma, tak?
(Głos z sali: Panie Przewodniczący, bo to się naprawdę 

pomiesza.)
Rozumiem, że zgody nie ma.
W związku z tym będziemy głosować po kolei. 

Dobrze.
Tak więc przystępujemy do przegłosowania poszcze-

gólnych poprawek.
Bardzo proszę przedstawiciela rządu o jednozdaniową 

wypowiedź, akceptację bądź brak akceptacji, dobrze?
Poprawka pierwsza, komisji samorządu terytorialnego.
Stanowisko rządu?
(Głos z sali: Z zestawienia, tak?)
Z zestawienia. Poprawka pierwsza z zestawienia – 

w trakcie głosowania będziemy się posiłkować tylko ze-
stawieniem – w art. 2 skreśla się ust. 1.

Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mirosława Hellich:
Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Negatywne.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (1)
Kto jest przeciw? (8)
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Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mirosława Hellich:
Negatywne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Negatywne.
Przystępujemy do przegłosowania pięciu poprawek.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (6)
(Głos z sali: A stanowisko rządu?)
Już było powiedziane, że jest negatywne.
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawki nie uzyskały większości.
Kolejne są poprawki jedenasta i szesnasta, które prze-

głosujemy łącznie. To poprawki senatora Laseckiego.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mirosława Hellich:
Pozytywne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Pozytywne.
Kto jest za przyjęciem poprawek? (13)
Kto jest przeciw? (0)
Nikt.
Kto się wstrzymał od głosu? (5)
Poprawki uzyskały większość.
Poprawka dwunasta, zaakceptowana przez Komisję 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Stanowisko rządu.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mirosława Hellich:
Negatywne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Negatywne.
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawki trzynastą i czternastą przegłosujemy łącznie. 

Są to poprawki przyjęte przez obie komisje i zaakcepto-
wane przez rząd.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (12)
Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał od głosu? (8)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawki drugą, szóstą i dwudziestą należy przegłoso-

wać łącznie. Są to poprawki senatora Laseckiego.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mirosława Hellich:

Jest negatywne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Jest negatywne.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tych trzech poprawek? (0)
Nikt.
Kto jest przeciwny? (10)
(Głos z sali: A wnioskodawca?)
Wnioskodawca nie jest członkiem komisji.
Kto się wstrzymał od głosu? (6)
Poprawki nie uzyskały większości.
Poprawka trzecia to poprawka przyjęta przez obie ko-

misje i zaakceptowana przez rząd.
Kto jest za jej przyjęciem? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Nikt.
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Głos z sali: Jedna osoba nie głosowała.)
(Głos z sali: Która?)
(Głos z sali: Nieważne.)
Czyli została przyjęta jednogłośnie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Oczywiście.
Poprawka czwarta.
Kto jest za jej przyjęciem? (16)
Najpierw zobaczmy, czy jest ktoś przeciwny.
Od razu widzę, że jednogłośnie „za”. Tak?
(Głos z sali: Jednogłośnie.)
Dziękuję bardzo.
Poprawka piąta, poparta wspólnie.
Kto jest za? (16)
Wszyscy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jednogłośnie „za”.
No nie, pytamy się.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Poprawka szósta już była przegłosowana.
Poprawki: siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i dwu-

dziesta czwarta, to są poprawki senatorów Jackowskiego, 
Sagatowskiej, Czudowskiej, Matusiewicza, Koguta, 
Seweryńskiego i Ciocha.

Stanowisko rządu?
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Nikt.
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Jednogłośnie „za”.
I to są wszystkie poprawki.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Była już głosowana w bloku.
Sprawozdawcą do tej pory był?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W tej chwili musi być jeden.
(Głos z sali: Musi być jeden, tak.)
W tej chwili jeden.
Kto był jeszcze?
(Senator Janina Sagatowska: Składamy wniosek 

mniejszości.)
Dobrze. Tylko w tej chwili jest kwestia sprawoz-

dawcy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ty byłeś, tak?
Czyli proponuję pana senatora Piechotę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dlatego się pytam.
(Głos z sali: Piechotą do ślubu będę szła…)
Tak, ale zgłoszony jest…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, ale teraz wyznaczamy nowego jednego. Pani 

Senator, było dwóch, z poszczególnych komisji, a teraz wy-
znaczamy jednego sprawozdawcę połączonych komisji.

Został pan senator Piechota.
Jest wniosek mniejszości. Których poprawek on 

dotyczy?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Danuta Drypa: Przepraszam, jeszcze musi być…)
Sekundę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Janina Sagatowska:

Siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, dwudziestej 
czwartej…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Danuta Drypa: Przepraszam bardzo, ja chciałabym 
się tylko upewnić, ponieważ…)

(Głos z sali: Jeszcze czternasta.)
Jeszcze czternasta. Właśnie. Przepraszam, bo pomyliły 

mi się…
(Głos z sali: Nie, trzynasta.)
Trzynasta… Tak.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Danuta Drypa: Ponieważ nie zapisałam…)
Nie, trzynasta została przyjęta. Źle mi podpowiadają.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Pani senator się wypowiedziała.
Teraz Biuro Legislacyjne.

Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Nikt.
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka czternasta, tak?
(Głos z sali: Była.)
Była przegłosowana łącznie.
Teraz poprawki: piętnasta, siedemnasta, dwudzie-

sta pierwsza, dwudziesta trzecia, będą przegłosowane 
łącznie.

Stanowisko rządu odnośnie do tych poprawek? 
Pozytywne.

Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem poprawek? (18)
Dziękuję.
Jednogłośnie „za”.
Teraz poprawka szesnasta, tak? Proszę mnie kontro-

lować.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Teraz poprawka osiemnasta, przyjęta przez obie komisje 

i zaakceptowana przez rząd.
Kto jest za przyjęciem poprawki osiemnastej? (17)
Kto jest przeciw? (0)
Nikt.
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Jedna osoba.
Poprawka została przyjęta.
Poprawki dziewiętnastą, dwudziestą siódmą i dwudzie-

stą dziewiątą przegłosujemy łącznie. To poprawki komisji 
samorządu.

Stanowisko rządu? Pozytywne.
Głosujemy nad trzema poprawkami.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (20)
Jednogłośnie „za”.
Dziękuję.
Kolejna jest poprawka dwudziesta druga. To jest po-

prawka Komisji Ustawodawczej.
Stanowisko rządu? Pozytywne.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (20)
Dziękuję.
Została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka dwudziesta trzecia…
(Głos z sali: Ona została przegłosowana.)
Ona została już przegłosowana.
(Głos z sali: Teraz dwudziesta piąta i dwudziesta 

ósma.)
Teraz, dwudziesta piąta i dwudziesta ósma, poprawki 

senatora Sepioła.
Stanowisko rządu? Pozytywne.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Nikt.
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Czyli jednogłośnie „za”.
Teraz która?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dwudziesta szósta poprawka, przyjęta przez obie ko-

misje i zaakceptowana przez rząd.
Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej szó-

stej? (18)
Kto jest przeciw? (0)
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(Senator Janina Sagatowska: Trzynasta i czternasta 
nie.)

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, dwu-

dziesta czwarta.)
Wiemy, o jakie poprawki chodzi, Pani Senator?
(Senator Janina Sagatowska: Tak.)
Wiemy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sprawozdawca wniosku mniejszości?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, trzeba konkretnie przedstawić.
Pani senator. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo.

Główny Legislator 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałabym się tylko upewnić, ponieważ nie zapisałam 

dokładnie wyników głosowania nad poprawkami, które zo-
staną zgłoszone jako wniosek mniejszości. Takie poprawki 
musi popierać dwóch senatorów, czyli…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: To jest.)
Jest, czyli wszystko jasne. To tak dla formalności.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Nie ma problemu. Czyli wszystko jest jasne, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 18)





Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


