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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dzień dobry państwu.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie po-
prawek zgłoszonych w drugim czytaniu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy.

Serdecznie witam gości przybyłych na nasze posie-
dzenie, na czele z panem ministrem Kancelarii Prezydenta 
Krzysztofem Łaszkiewiczem oraz przedstawicielem 
Krajowego Biura Wyborczego Krzysztofem Lorentzem. 
Witam serdecznie panią mecenas Bronowską, pana sędzie-
go i pozostałych gości oraz senatorów.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
Bardzo proszę panią mecenas o przedstawienie popra-

wek, będziemy nad nimi głosować po kolei.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, ponieważ poprawek zgłoszo-

nych przez pana senatora Martynowskiego jest bardzo dużo 
‒ nie wszystkie zdążyliśmy dość dokładnie przeanalizować 
‒ prosiłabym o ewentualną ich prezentację przez wniosko-
dawcę. Ja tylko państwu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Wspólna propozycja nas przewodniczących jest taka, że 

w takim razie poprosimy o krótkie… Jeśli to by, załóżmy, 
nie odpowiadało istocie sprawy, może wtedy pan wniosko-
dawca by to przedstawił.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale nawet nie ma autora.
Przystępujemy do głosowania. 
Proszę państwa, bardzo proszę. Oczywiście mamy 

wszystkie poprawki, możemy nad nimi głosować bez pre-
zentowania, z tym że wtedy będę prosił o opinię, o usto-
sunkowanie się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan w kwestii formalnej?
(Senator Stanisław Jurcewicz: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Panowie Przewodniczący, mam propozycję. Mamy 

poprawki. Jeżeli ktoś z senatorów chciałby zasięgnąć do-
kładniejszej informacji odnośnie do którejś z nich, to wtedy 
niech pani mecenas ją przedstawi. Mam wątpliwości, czy 
w innym przypadku dobrniemy do rozpoczęcia posiedzenia 
Senatu, choć oczywiście musimy to zrobić.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, rozpoczynamy głosowanie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No właśnie, dobrze.
Poprawki senatora Martynowskiego: pierwsza, jedena-

sta i czterdziesta trzecia.
Jakie jest stanowisko?
Poproszę o informację, czy pan minister Łaszkiewicz 

i przedstawiciel biura wyborczego popierają tę poprawkę, 
czy nie. Ewentualnie poproszę o opinię dotychczasowego 
przedstawiciela, sprawozdawcę komisji.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Ja uważam, Panie Przewodniczący, że pierwsza po-

prawka wychodzi poza ramy możliwości, jakie na tym 
etapie ma Senat. To jest jedna kwestia.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Rozumiem. No, to już wystarczy. Dziękujemy bardzo.
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem poprawek? (8)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki nie uzyskały poparcia.
Poprawka druga senatora Martynowskiego.
(Senator Jadwiga Rotnicka: To wszystkie poprawki 

czy tylko pierwsza?
(Głos z sali: Nie, wszystkie.)
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Szanowni Państwo, nie można w ten sposób przepro-

wadzić głosowania, ponieważ poprawki komisyjne są rów-
nież rozbieżne i niektóre z nich się nawzajem wykluczają. 
Komisje miały różne stanowiska, pracowały oddzielnie, 
dodatkowo zakłócenie trybu głosowania w taki sposób, 
że najpierw zostaną poddane pod głosowanie poprawki 
pana senatora Martynowskiego, wiązałoby się z potrzebą 
kilkuminutowej przerwy, dlatego że…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Zgadza się.)
…potem będzie mi trudno ustalić konsekwencję przy-

jętych i nieprzyjętych poprawek.
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Czyli proponuje pani 

po kolei poddawać poprawki pod głosowanie?)
Tak. Proponowałabym jednak trzymać się zestawienia.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Trzymać się zestawienia? Dobrze, jasne.
Kolejna poprawka, trzecia, Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
(Senator Stanisław Jurcewicz: Ale jakieś stanowisko…)
Stanowisko…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Stanowisko pana ministra Łaszkiewicza i biura wy-

borczego.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Proszę państwa, ja przecież powiedziałem, wszystkie 

poprawki Biura Legislacyjnego są akceptowane…
(Głos z sali: I komisji.)
I komisji. W związku z tym może…
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Ale są rozbieżne.)
Ja nie jestem w stanie ad hoc powiedzieć, które z po-

prawek są rozbieżne, a które nie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Rozumiem. Czyli jeśli będzie pan miał ochotę zabrać 

głos, to…
(Senator Grażyna Sztark: Pani mecenas chce zabrać 

głos.)
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Panie 

Przewodniczący…)
Proszę bardzo.
No bo lepiej by było, żeby…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o poprawki trzecią 

i czterdziestą piątą, to są to poprawki komisji praw człowie-
ka, które przenoszą przepis nakładający na wójta obowiązek 
przekazania określonych informacji wyborczych wyborcom 
do właściwego rozdziału, ale jednocześnie komisja praw 

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Pierwsza, jedenasta i czterdziesta trzecia.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Wszystkie, pierwsza, 

jedenasta i czterdziesta trzecia.)
Tak.
Kolejna poprawka.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Też uważam, że poprawka jest nieprawidłowa, z tego 

względu, że burzy ustalony dotychczas porządek doty-
czący głosowania w obwodach zewnętrznych, czyli to, co 
ustalono z MSZ.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)
Kto jest przeciw? (16) 
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka nie została przyjęta.
Proszę państwa, kolejna poprawka senatora 

Martynowskiego…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jan Rulewski: Nie, trzecia, komisji.)
Pani Mecenas, ale czy można, przyjąć tego rodzaju 

metodę, że przegłosujemy poszczególne poprawki pana 
senatora Martynowskiego…

(Głos z sali: Nie, nie!)
Proszę państwa, sekundę. Chwileczkę. Dlatego, że 

wszystkie inne…
(Głos z sali: Po kolei, Panie Przewodniczący!)
Ale sekundę. Wszystkie pozostałe poprawki myśmy 

uzgodnili tutaj z panem przewodniczącym i proponujemy, 
żeby poprawki, które były już przyjęte przez komisje, zo-
stały przyjęte blokiem, łącznie.

(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Panie 
Przewodniczący, nie jest to możliwe, albowiem…)

Nie?
No dlatego pytam panią mecenas, czy taka możliwość 

istnieje.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Szanowni Państwo…)
Proszę mówić.
(Rozmowy na sali)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Jeżeli…)
Chcieliśmy po prostu to usprawnić, przyjąć en bloc 

poprawki, które do tej pory…
(Głos z sali: Nie da się.)
Nie da się, tak?
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Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Kolejna.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
To była poprawka ósma, tak?
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Tak jest.)
Należałoby teraz poddać pod głosowanie poprawkę 

dziewiątą, chodzi o zastąpienie kwadratów kółkami, kratek 
kółkami.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Taka jest poprawka, o wyższości kółka nad kwadratem.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)
Kto jest przeciw? (15)
Kto wstrzymał się od głosu? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Poprawka dziesiąta.)
Poprawka dziesiąta, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawka nie uzyskała większości.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Poprawka dwunasta.)
Poprawka dwunasta, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Kolejna poprawka.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Poprawka trzynasta.)
Poprawka trzynasta, senatora Martynowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam pytanie. O co chodzi w tej poprawce? Bo tam 

tylko skreślić…
(Senator Stanisław Jurcewicz: Nie ma wnioskodawcy, 

nie wiadomo.)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
No nie, no proszę… Ale jest pytanie pana senatora.
Proszę bardzo, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
To jest, Panie Senatorze, poprawka, która zmierza do 

uchylenia przepisów określających karalność za wykro-
czenie polegające na udostępnieniu nagranych materiałów 
wyborczych osobom innym niż te, które mogą z nich ko-
rzystać, czyli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.

człowieka zdecydowała o tym, że zakres tych informacji 
ma być szerszy. I tu jest różnica w stosunku do poprawek 
czwartej i czterdziestej szóstej, które jedynie odnoszą się 
do kwestii systematyki ustawy. I taka była propozycja Biura 
Legislacyjnego, już w odniesieniu do stanowiska pana mi-
nistra, że popiera poprawki Biura Legislacyjnego. Musicie 
państwo po prostu podjąć decyzję co do tego, czy ma być 
przeniesienie informacji i rozszerzenie ich zakresu, czy 
tylko ich przeniesienie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękujemy bardzo za wyjaśnienie.
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (12)
Kto jest przeciw? (11)
Poprawka nie uzyskała większości.
(Głos z sali: Jak to? Przeszła!)
Proszę?
(Głos z sali: Za było 12 głosów.)
A, 12. Przepraszam.
(Głos z sali: A czy ktoś się wstrzymał?)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No nie, nie, proszę państwa…
(Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiór-

kowski: 12:11.)
(Senator Jan Rulewski: Przeszła.)
Czyli poprawka przeszła.
(Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiór-

kowski: 12:11 do 1…)
Przeszła poprawka trzecia.
(Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiór-

kowski: I czterdziesta piąta.)
I czterdziesta piąta.
Kolejna poprawka.
Proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Sekundkę, muszę określić konsekwencję.
W związku z tym, że przyjęliście państwo poprawki 

trzecią i czterdziestą piątą, poprawki czwarta, piąta, czter-
dziesta czwarta i czterdziesta szósta nie będą poddane pod 
głosowanie. Przechodzimy do poprawki szóstej, poddawa-
nej pod głosowanie razem z poprawką siódmą.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Poprawki szósta i siódma, przyjęte przez wszystkie trzy 

komisje. Głosujemy łącznie.
Kto jest za? (26)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki zostały przyjęte.
Kolejna poprawka, również przyjęta przez komisje.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Kolejna poprawka, ósma.)
Poprawka ósma, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)
Kto jest przeciw? (15)
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Przewodniczący Piotr Zientarski:
Ale proszę państwa, to już nie jest dyskusja…
(Senator Stanisław Jurcewicz: Głosujemy.)
Panie Senatorze, było tylko wyjaśnienie treści poprawki 

i koniec.
(Rozmowy na sali)
No, takie już mamy… Czy pan, że tak powiem, upie-

ra się?
(Senator Stanisław Iwan: Więc pan odbiera głos, Panie 

Przewodniczący?)
Nie odbieram, tylko pytam, czy to jest konieczność. 

Jeśli tak, proszę bardzo. Pan senator Iwan.

Senator Stanisław Iwan:
W kontekście wczorajszej dyskusji na plenum myślę, 

że istnienie kopert może prowadzić do manipulacji. Bo 
jedni się mogą umówić, że składają w kopertach, a inni, 
że bez kopert. Moim zdaniem, te koperty niczemu… Nie 
poprawiają sytuacji.

(Senator Kazimierz Kutz: Wzmagają podejrzliwość…)
Tak jest, tak, tak.
(Senator Kazimierz Kutz: …strach przed oszustwami.)
(Senator Marek Borowski: Kto się z kim umówi, jak 

jest…)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, wiemy, o co chodzi. Głosujemy. 
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał? (5)
Poprawki nie uzyskały poparcia. 
Kolejna poprawka.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Piętnasta.)
Poprawka piętnasta, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
I teraz poprawka szesnasta…
(Senator Stanisław Jurcewicz: Przyjęta przez…)
I siedemnasta może. Bo obie są chyba przyjęte przez 

wszystkie komisje.
(Senator Marek Borowski: I nie są sprzeczne.)
I nie są sprzeczne.
Kto jest za przyjęciem poprawek szesnastej i siedem-

nastej? (26)
Dziękuję. Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka osiemnasta, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (12)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka dziewiętnasta.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)

(Senator Marek Borowski: Czyli może…)
(Senator Jan Rulewski: Nie, udostępnianie.)
(Senator Marek Borowski: …nie być karany za udo-

stępnianie?)
Tak, skreśla się.
(Senator Marek Borowski: Czyli można potem…)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Tak, tak.)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Aha, no to już rozumiemy.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Proszę państwa, chodzi właśnie o samo karanie. Stara 

zasada prawna mówi: nie ma zakazu bez kary. Po co zakaz, 
jeżeli nie ma sankcji? No przecież to jest oczywiste.

(Głos z sali: Precz ze Stonogą!)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Poprawka trzynasta.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka czternasta, tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Poprawki czternasta i czterdzie-
sta siódma łącznie.)

Czternasta i czterdziesta siódma łącznie, pani senator 
Rotnickiej.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Ale o co chodzi?

Senator Marek Borowski:
No, tutaj, jak rozumiem, chodzi o to, żeby zlikwidować 

koperty.
Proszę państwa, chciałbym tylko powiedzieć, że tu jest 

powiedziane, że można to wrzucić w kopercie, prawda? My, 
przyjmując tę poprawkę, właściwie to uniemożliwiamy. Bo 
kopert nie będzie. No, jeżeli mamy się potem narazić… 
Pamiętajmy, urna jest przezroczysta. Wrzucony papier 
może się otworzyć, potem zaczną się protesty, na miejscu 
są mężowie zaufania, będą twierdzić, że wybory nie były 
tajne, itd., itd. To trochę ryzykowne.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Swoje uzasadnienie przedstawiłam na sesji plenarnej. 

Ja uważam, że w interesie głosującego jest to, żeby jego 
głos był zakryty, więc może złożyć kartkę. Jest to ogromna 
oszczędność papieru, a wyjmowanie kart ze wszystkich 
kopert oznacza ogromne wydłużenie prac komisji.

(Rozmowy na sali)
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Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (26)
Poprawka została jednogłośnie przyjęta.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Dwudziesta czwarta jest 

wykluczona przez dwudziestą drugą.)
Tak. 
Kolejna poprawka.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Dwudziesta piąta.)
Poprawka dwudziesta piąta, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Teraz poprawka dwudziesta szósta?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Dwudziesta szósta.)
Poprawka dwudziesta szósta, Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji.
Kto jest za?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Krzysztof Łaszkiewicz:

Proszę państwa, proszę zauważyć ‒ ja mówiłem o tym 
wczoraj ‒ że ta poprawka powiela to, co obecnie już jest 
w kodeksie w art. 43, dosłownie identycznie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: Chodzi o art. 42.)

Tak, art. 42 ust. 4.
(Senator Grażyna Sztark: Czyli jest powtórzenie.)
Jest powtórzenie tego, co już jest.
(Senator Kazimierz Kutz: Odstąpić od…)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Jeżeli można… Różnica pomiędzy tymi dwoma prze-
pisami jest taka, że obecny przepis mówi o wykonywaniu 
obecności mężów zaufania podczas głosowania, czyli wła-
ściwie w dniu głosowania w lokalu wyborczym. Ten przepis 
ma charakter szerszy, ale rzeczywiście bez wykreślenia 
tamtego przepisu stanowi w pewnym sensie powtórzenie 
jego regulacji.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (12)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka dwudziesta siódma, senatora Marty-

nowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (12)

Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka dwudziesta.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki…
(Głos z sali: Dwudziesta?)
(Senator Jan Rulewski: Tak, dwudziesta.)
Tak? Przepraszam, sekundkę.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Dwudziesta.)
(Senator Jan Rulewski: Dla niepełnosprawnych.)
Tak? Dobrze.
Poprawka dwudziesta, senatora Martynowskiego.
(Senator Grażyna Sztark: Dwudziesta?)
Dwudziesta, tak, cały czas mówię.
Kto jest za? (10)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Nie, nie 10, ale 11.)
(Głos z sali: Jednogłośnie.)
(Głos z sali: Nie, to już było…)
(Głos z sali: Jeszcze raz!)
Proszę państwa, jeszcze raz.
Kto jest za? (10)
Kto jest przeciw? (12)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawka nie uzyskała większości.
Kolejne poprawki.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Dwudziesta pierwsza i czter-
dziesta druga.)

Poprawki dwudziesta pierwsza i czterdziesta druga, 
senatora Martynowskiego.

Kto jest za przyjęciem? (10)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawki nie uzyskały większości.
Poprawka dwudziesta druga, senatora Rulewskiego.
(Głos z sali: O co tu chodzi?)
O co chodzi, Panie Senatorze?

Senator Jan Rulewski:
Chodzi o to, że w obecnych przepisach nie jest do-

określony skład komisji, która liczy głosy, mogą być dwie 
osoby spośród na przykład ośmiu. Tutaj się mówi, że musi 
być co najmniej połowa, w obecności przewodniczącego 
lub jego zastępcy.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)
(Senator Jan Rulewski: Kurczę, Gintowt, uzgadniałeś, 

a później…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jan Rulewski: No to czekaj, ja ci to przypomnę.)
(Senator Stanisław Jurcewicz: To tak jak ty czasami.)
(Senator Jan Rulewski: Za, a nawet przeciw.)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (5)
Poprawka uzyskała poparcie.
Kolejna poprawka, dwudziesta trzecia, przyjęta przez 

wszystkie trzy komisje.
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Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
Poprawki trzydziesta ósma i trzydziesta dziewiąta re-

gulują w zasadzie ten sam problem, z tym że poprawka 
sformułowana i przyjęta przez komisje ustawodawczą 
i praw człowieka jest bardziej kompletna. Ona została 
przyjęta w terminie o dwa tygodnie późniejszym i komi-
sje były wyposażone w lepszą wiedzę o potrzebie treści, 
którą należy przyjąć. Tak że proponuję przyjąć poprawkę 
trzydziestą ósmą.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (26)
Poprawka została jednogłośnie przyjęta, czyli wyklu-

czono głosowanie nad poprawką trzydziestą dziewiątą.
Poprawki czterdziesta i czterdziesta ósma, mniejszości 

komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof 

Łaszkiewicz: Wychodzi poza materię ustawową.)
(Senator Jan Rulewski: Które, co?)
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Czterdziesta.)
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
(Senator Jan Rulewski: Której? Przepraszam, nie zro-

zumiałem.)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Ja powiem.)
Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne ma jakieś…
(Senator Marek Borowski: Bo to jest nie tylko…) 
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Jest poza 

materią…)
Ale ja odczytałem, że jest poprawka…
Proszę bardzo, Pani Mecenas, proszę wyjaśnić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Ja tylko chciałabym powiedzieć kilka słów wyjaśnienia. 
Poprawki czterdziesta i czterdziesta ósma zostały zapisane 
do łącznego głosowania, pomimo że pierwsza jest wnioskiem 
mniejszości, a druga poprawką pana senatora Rulewskiego, 
z tego powodu, że pan senator sugerował, że chciałby, aby 
zmiany w zakresie delegacji ustawowej ‒ czyli obowiązek 
wydania nowego rozporządzenia, które uwzględniałoby 
warunki techniczne dla osób niewidomych lub słabowidzą-
cych ‒ weszły w życie później. Dlatego te poprawki zostały 
połączone, jeśli oczywiście państwo nie wyrazicie sprzeciwu 
w tym zakresie. Bo tak jak mówię, jedna jest wnioskiem 
mniejszości, druga poprawką pana senatora.

(Senator Marek Borowski: I co, to ma wejść później 
w życie?)

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof 

Łaszkiewicz: Ale to wychodzi poza materię.)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Poprawka dwudziesta ósma.)
Poprawka dwudziesta ósma, senatora Marty-

nowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciwny? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka dwudziesta dziewiąta, przyjęta przez wszyst-

kie połączone komisje.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (26)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka została jednogłośnie przyjęta.
Poprawka trzydziesta, senatora Martynowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciwny? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka trzydziesta pierwsza, senatora Marty-

nowskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciwny? (12)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka trzydziesta druga, której przyjęcie wyklucza 

poprawki trzydziestą trzecią i trzydziestą czwartą, senatora 
Martynowskiego.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciwny? (15)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Głosujemy nad poprawkami trzydziestą trzecią i trzy-

dziestą czwartą, to są poprawki poparte przez wszystkie 
połączone komisje.

Kto jest za przyjęciem tych dwóch poprawek? Poprawki 
zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka trzydziesta piąta, senatora Marty-
nowskiego.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciwny? (11)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka trzydziesta szósta, przyjęta przez dwie 

komisje.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (23)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję.
Poprawka trzydziesta siódma, przyjęta zgodnie przez 

trzy połączone komisje.
(Senator Jan Rulewski: Cztery.)
Nie.
(Senator Jan Rulewski: Nie, trzy, przepraszam.)
Kto jest za? (26)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka trzydziesta ósma, tak?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Proszę państwa, wszystkie poprawki zostały już prze-
głosowane.

Dotychczas przedstawicielem komisji był pan senator 
Gintowt-Dziewałtowski. Proponuję, żeby w dalszym ciągu 
prezentował…

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam bardzo.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:

No, troszeczkę się tym interesuję. Głosowaliśmy prze-
ciwko skreślaniu kary, a nie było głosowania nad poprawką 
o obniżeniu kary, czyli nałożeniu kary grzywny za udo-
stępnianie.

(Głos z sali: Jest po głosowaniu.)
No ale przepraszam, ta poprawka nie była przegłoso-

wana. Ona nie jest po głosowaniu.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Nie, no jak nie było głosowania, to…
(Senator Jan Rulewski: Oczywiście.)
(Senator Grażyna Sztark: To musi.)
Tak. Proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Proszę o wypowiedź Biuro 

Legislacyjne.)
Tak jest.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Panie Senatorze, ma pan rację, rzeczywiście w zestawie-
niu nie ma jednej poprawki. Ja jeszcze tylko sprawdzę…

(Rozmowy na sali)
Bardzo przepraszam, nie wiem, jak to się stało. 

Wytłumaczyć mogę to tylko tym, że zestawienie było 
robione o pierwszej w nocy. Rzeczywiście brakuje jed-
nej poprawki. Ona jest w stanowisku Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji i to jest poprawka, 
która zmniejsza…

(Głos z sali: …2 tysiące zł.)
Ona wyklucza górną i dolną granicę kary, odsyłając 

do kodeksu wykroczeń w tym zakresie. Bo przepis karny 
mówi o tym, że za określone wykroczenie osoba podlega 
karze grzywny od 1 tysiąca zł do 10 tysięcy zł. Te wyrazy 
są skreślone, więc wchodzimy w regulację kodeksu wykro-
czeń, gdzie mówi się maksymalnie o 5 tysiącach zł.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof 
Łaszkiewicz: Cudem byłoby, jakby w ogóle… Nie ma kary, 
no to jest już…)

(Głos z sali: A co to za kara?)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof 

Łaszkiewicz: …podstawowe naruszenie zasad prawa rzym-
skiego.)

Ale taka poprawka była i rzeczywiście formalnie pań-
stwo powinniście ją przegłosować.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Ale głosujmy, głosujmy!)

Jest termin 1 lipca 2016 r., przy czym podtrzymuję…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof 

Łaszkiewicz: Pani Mecenas, to wychodzi poza materię.)
To właśnie chciałam powiedzieć, Panie Ministrze. Nie 

zmieniam stanowiska w tym zakresie, że te poprawki wy-
kraczają poza materię.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Ja też nie zmieniam stanowiska, zwłaszcza że jestem 
uzbrojony w stanowisko prezesa Trybunału, którego wczo-
raj mieliście państwo okazję wysłuchać, a który powiedział, 
że jeśli była debata w Sejmie ‒ a była debata na temat skre-
ślenia pewnego innego, towarzyszącego przepisowi… ‒ to 
Senat nie może być ubezwłasnowolniony. To raz. A dwa, 
jest zagadnienie, którym my pomagamy niewidomym i nie-
dowidzącym realizować swoje prawa i obowiązki.

Proszę Wysokie Komisje o przyjęcie tego. Nie zdarzyło 
się, żeby w takich przypadkach ktokolwiek protestował.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (13)
Kto jest przeciwny? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (9)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka czterdziesta pierwsza, panów senatorów 

Seweryńskiego i Paszkowskiego.
Głosujemy.
(Senator Marek Borowski: To jest ta, która skreśla…)
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Tak.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)
Kto jest przeciwny? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawka nie uzyskała większości.
Pani Mecenas, teraz poprawka czterdziesta druga, pana 

senatora Martynowskiego?
(Głos z sali: Przecież już została uchwalona.)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Już była.)
Tak? No to dlatego pytam, która teraz.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Już wszystkie.)
Czyli już wszystkie?
(Głos z sali: Czterdziesta szósta teraz.)
(Głos z sali: Nie, wszystkie już zostały przegłosowane.)
Wszystkie już zostały przegłosowane.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Pozostałe poprawki były prze-
głosowane w blokach.)



Wspólne posiedzenie KPCPP (264.), KU (391.) oraz KSTAP (247.)10

Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Poprawka nie uzyskała większości.
Wszystkie poprawki zostały przegłosowane.
Sprawozdawca został wyznaczony.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Wiemy, o co chodzi.
Głosujemy. 
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)
Kto jest przeciw? (13)
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