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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (66.), 

Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (200.) 

oraz Komisji Zdrowia (84.) 
w dniu 19 listopada 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Zdrowia Rafał Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dzień dobry. Witam państwa.
Rozpoczynamy posiedzenie połączonych Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia.

Jak państwo wiecie – każdy ma zestawienie wniosków 
dotyczących ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia – musieliśmy się zebrać w związku 
z poprawkami zgłoszonymi przez panią senator Andżelikę 
Możdżanowską…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…i pana senatora Zająca.
Proszę państwa o chwilę spokoju. Chciałbym bardzo 

sprawnie przeprowadzić głosowania. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, poprawki pierwszą, drugą, trzecią 

i czwartą przegłosujemy łącznie.
Pan minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 

Warczyński: Ale one już zostały przegłosowane.)
To są wcześniejsze poprawki. Wiemy o tym.
Jest za.
Kto z państwa jest za? (22)
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Poprawki pierwsza, druga, trzecia i czwarta przeszły.
Poprawki piątą i szóstą też należy przegłosować 

łącznie…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Zaraz, zaraz, chwileczkę.)
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o poprawki senatorów 

Zająca i Możdżanowskiej, to w takim kształcie nie powin-
ny one otrzymać poparcia Wysokich Komisji. Chciałbym 
zauważyć, że art. 52c nie może znaleźć zastosowania w ca-
łości do szkół dla dorosłych. Proszę zwrócić uwagę, że 
państwo senatorowie proponują, aby art. 52c stosowany był 
również do szkół dla dorosłych w przypadku określonym 

w art. 52d. Jak można stosować przepisy dotyczące, cho-
ciażby, rad rodziców w szkołach dla dorosłych? A art. 52c 
mówi miedzy innymi o radach rodziców. Jeżeli art. 52d 
miałby znaleźć akceptację Wysokich Komisji, należałoby 
dokonać odpowiedniej modyfikacji tego przepisu poprzez 
wskazanie, że art. 52c stosuje się odpowiednio.

Co więcej, chciałbym zwrócić uwagę, że te poprawki 
zostały zgłoszone na późnym etapie procedowania.

Chciałbym też zauważyć, że Wysokie Komisje przyjęły 
pewien kształt poprawek dotyczących ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia i jej nowelizacji i tak naprawdę 
merytorycznie poprawki pana senatora Zająca i pani senator 
Możdżanowskiej nie wykluczają tego, co komisje przyjęły, 
ale z punktu widzenia czystości legislacyjnej zapisów, które 
ewentualnie z Senatu wyjdą, miałbym poważne wątpliwo-
ści. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.
Czy jest pan senator Zając?
(Głos z sali: Jest.)
A pani Możdżanowska?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma. 
Ale jest pan senator Zając. Prosimy o pana zdanie, 

Panie Senatorze. Czy pan modyfikuje te poprawki, czy je 
wycofuje, bo to…

(Senator Stanisław Zając: Ja byłbym za modyfikacją.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Tylko że problem polega na tym, iż są to poprawki 
zgłoszone przez dwóch senatorów na jednym dokumencie, 
a w związku z tym modyfikacja powinna być dokonana 
zarówno przez pana senatora Zająca, jak i przez panią se-
nator Możdżanowską.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Wobec tego, Panie 
Mecenasie, jak rozumiem, my po prostu odrzucamy te po-
prawki i w ogóle nad nimi nie procedujemy. Tak?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Oczywiście poprawki zostały zgłoszone i należy nad 

nimi procedować.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Czyli musimy gło-

sować. Dobrze.)
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Gdyby była wola senatorów wnioskodawców, można by 
było dokonać modyfikacji, która pozwoliłaby, przynajmniej 
od strony merytorycznej, uznać ten przepis za stosowalny 
w takim kształcie, jaki senatorowie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Rozumiem, Panie Mecenasie.
Ale piątą i szóstą możemy przegłosować razem, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak więc głosujemy.
Mamy opinię Biura Legislacyjnego.
Rząd?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję. Rozumiemy, Panie Ministrze.
Kto jest za poprawkami piątą i szóstą? (0)
Kto jest przeciw? (20)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Poprawki nie przeszły.

Co nam zostało? Poprawka siódma.
Kto jest za? (22)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
I poprawka ósma.
Kto z państwa senatorów jest za? (21)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Nad całością już nie głosujemy.
Mamy już wszystko, tak?
Kto był sprawozdawcą? Pani poseł Hatka.
(Głos z sali: Pani senator Hatka.)
Czy jest pani senator Hatka? Nie ma.
Szanowni Państwo, pozwolicie, że ja będę sprawoz-

dawcą, jeśli dopuszczacie taką ewentualność.
(Głos z sali: Jesteśmy zachwyceni.)
Bardzo dziękuję panom.
Szanowni Państwo, Panie Ministrze, zamykam posie-

dzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 41)
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