
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (78.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (224.) 

w dniu 5 marca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jest cała duża grupa poprawek przyjętych przez obie 
komisje. W trakcie posiedzenia doszła jeszcze poprawka 
zgłoszona przez senatora Preissa. To jest jedyna dodatko-
wa poprawka, ale w związku z tym zmuszeni jesteśmy do 
spojrzenia raz jeszcze na wszystkie poprawki.

Chciałbym zapytać pana legislatora, czy jest możli-
wość, żebyśmy przegłosowali poprawki już przez komisje 
przyjęte łącznie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dzień dobry.
Tak, Panie Przewodniczący, możemy przegłosować 

wszystkie poprawki łącznie, z wyjątkiem poprawek: piątej, 
dwunastej i trzynastej. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Jest zgoda na takie procedowanie?
Nie widzę sprzeciwu, a w związku z tym przystępujemy 

do przegłosowania wszystkich poprawek za wyjątkiem 
poprawek: piątej, dwunastej i trzynastej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto z państwa senatorów jest za? (17)
Dziękuję bardzo.
Zatem przystępujemy do omówienia poprawek piątej 

i dwunastej, które są w sprzeczności z poprawką trzynastą.
Może pan legislator wyjaśni różnicę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Tak.
Proszę państwa, tak naprawdę różnica pomiędzy po-

prawką dwunastą a poprawką trzynastą sprowadza się do 

dwóch wyrazów. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że 
w trakcie dyskusji na poprzednim posiedzeniu połączonych 
komisji, kiedy pan senator Preiss zaproponował poprawkę 
dotyczącą dodania przepisu, który upoważnia inne podmio-
ty aniżeli Archiwa Państwowe do korzystania z systemów 
teleinformatycznych przygotowanych przez naczelnego 
dyrektora Archiwów Państwowych w trybie umowy, ja to 
kwestionowałem. Zastanawialiśmy się wspólnie ze stroną 
rządową, czy formą prawną, która powinna umożliwiać 
korzystanie z tych systemów teleinformatycznych, powinna 
być umowa lub porozumienie, czy tylko umowa, a może 
tylko porozumienie. I na posiedzeniu komisji przyjęliśmy, 
że to będzie umowa, jako że porozumienie jest umową. 
W trakcie dalszej analizy przepisu art. 22 doszliśmy jednak 
do wniosku, że w tym konkretnym przypadku nie chodziło 
o umowę cywilnoprawną tylko i wyłącznie, ale również 
o porozumienie administracyjnoprawne, w związku z tym 
w modyfikacji, którą zaproponował pan Preiss, w art. 22a 
po wyrazie „umowy” dodano wyrazy „albo porozumienia”. 
I to jest jedyna merytoryczna różnica względem tego, co 
przyjęły komisje.

Poprawki piąta i dwunasta powinny być przegłosowa-
ne łącznie. One wykluczą nam poprawkę trzynastą, któ-
ra wcześniej została zgłoszona przez połączone komisje. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze, ja rzeczywiście widzę sprzeczność pomiędzy 
poprawkami dwunastą a trzynastą, zaś poprawka piąta do-
tyczy w ogóle innego artykułu…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dotyczy innego artykułu, ale tego samego problemu. 
To, co robi poprawka piąta, bez tego, co robi poprawka 
dwunasta, jest po prostu bez sensu. Dlatego musimy prze-
głosować blokiem. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Czyli rozumiem, że rekomendacja jest następująca: 
głosować przeciwko poprawce piątej i dwunastej…
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Kto z państwa jest za? (17)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Sprawozdawcą był pan senator Preiss i podejmuje się 

kontynuować to dzieło.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Jakub Zabielski: Nie.)

(Głosy z sali: Za!)
Dobrze.
Zatem poddaję pod głosowanie poprawki piątą 

i dwunastą.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 38)
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