
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (248.), 
Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej (160.) 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej (228.) 
w dniu 15 kwietnia 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powo-
dów politycznych.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 56)

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

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze, proszę państwa, chciałbym się zorientować, 
czy jest kworum w każdej komisji.

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, chciałbym się zorientować, czy jest kwo-

rum w każdej komisji. Do państwa sekretarzy…
(Senator Jan Rulewski: W komisji praw człowieka 

jak zwykle jest kworum, a nawet możemy pożyczyć se-
natorów…)

Komisja praw człowieka… jest kworum.
Czy komisja samorządu ma kworum?
(Starszy Sekretarz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej Bożena Purchała: Tak, ma 
kworum.)

A komisja rodziny?
(Głos z sali: Też ma.)
Ma kworum, dobrze.
(Senator Jan Rulewski: Rząd też ma kworum.)
W tej sytuacji otwieram wspólne posiedzenie wymie-

nionych komisji.
Witam pana ministra i towarzyszące mu osoby.
Mamy zestawienie wniosków do ustawy o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych. Są to wnioski już prze-

głosowane przez komisje oraz wnioski złożone w trakcie 
debaty na posiedzeniu Senatu. Chciałbym od razu poddać 
je pod głosowanie.

Zaczniemy od wniosku najdalej idącego, czyli od wnio-
sku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za tym wnioskiem? (11)
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał? (0)
Ten wniosek przeszedł i w związku z tym…
(Senator Robert Mamątow: Wniosek mniejszości.)
Dobrze, dobrze, zaraz do tego dojdziemy.
Chciałem tylko powiedzieć, że wniosek o przyjęcie usta-

wy bez poprawek został przyjęty, co oznacza, że głosowanie 
nad następnymi wnioskami staje się bezprzedmiotowe.

Rozumiem, że jest zgłoszony wniosek mniejszości.
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Pan senator Mamątow, pan senator Kraska, pani se-

nator Sagatowska i pan senator Słoń zgłaszają wniosek 
mniejszości.

Czy dotyczyć on będzie wszystkich trzech poprawek?
(Senator Robert Mamątow: To znaczy mojej poprawki, 

trzeciej.)
Czyli wniosek mniejszości dotyczy poprawki trzeciej, 

zgłoszonej przez pana senatora Mamątowa.
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Sprawozdawcą komisji był senator Jan Rulewski i go-

tów jest nas dalej reprezentować, w związku z czym tak 
się stanie, a sprawozdawcą mniejszości jest pan senator 
Mamątow.

Dziękuję państwu.
Zamykam wspólne posiedzenie komisji.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 58)
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