
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (89.) 

w dniu 25 czerwca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do Sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z In-
formacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku.



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Aleksander Świeykowski)

Zastępca Przewodniczącego 
Aleksander Świeykowski:
Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków 

Przekazu.
Proszę państwa mamy wniosek, zgłoszony przez senato-

ra Skurkiewicza, wedle którego akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) od-
rzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2014 r.”.

Najpierw jest pytanie do pani legislator, czy ma jakieś 
uwagi. Nie ma żadnych.

W związku z...
Proszę bardzo. Słucham? Senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:
Ja składam wniosek o odrzucenie tego wniosku, czyli 

wniosek przeciwny.
(Głos z sali: Niepotrzebnie.)
(Rozmowy na sali)
(Zastępca Przewodniczącego Aleksander Świeykowski: 

Niepotrzebnie.)
Nie potrzeba? To wycofuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Aleksander Świeykowski:
W związku z tym…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: A czy jest wnioskodawca?)
(Głos z sali: Nie ma.)
Ale jest pisemny wniosek.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Powinien wyjaśnić, dlaczego taki wniosek.)
(Głosy z sali: Nie musi.)
Widocznie nie musi...
Pani legislator też nie ma. Wobec tego myślę, że nie 

będziemy przedłużali dyskusji. Jak nie ma, to nic nie po-
radzimy.

(Głos z sali: Kto jest za?)

Proponuję, byśmy przystąpili do głosowania nad przed-
stawionym wnioskiem.

Czyli kto jest za odrzuceniem wniosku…
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Nie.)
Kto jest…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ten etap procedowania odpowiada drugiemu czytaniu, 

czyli mamy wniosek zgłoszony na posiedzeniu plenar-
nym. W związku z tym posiedzenie komisji ma na celu 
ustosunkowanie się komisji do zgłoszonego wniosku. Tym 
wnioskiem jest poprawka senatora Skurkiewicza mająca na 
celu odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w roku 2014. Czyli głosowanie 
może przebiegać w następujący sposób: kto jest za przy-
jęciem tej poprawki – bo to jest poprawka – do projektu 
uchwały komisji zakładającego przyjęcie sprawozdania 
Krajowej Rady.

Zastępca Przewodniczącego 
Aleksander Świeykowski:

Jeżeli ktoś jest za złożonym wnioskiem, to jest za od-
rzuceniem sprawozdania…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, jest za przy-
jęciem poprawki.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Danuta Drypa: Głosujemy nad poprawką.)

(Głos z sali: Kto jest za przyjęciem?)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Danuta Drypa: Tak.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Dobra już.)
(Głos z sali: Kto jest za przyjęciem poprawki?)
(Głos z sali: To jest sztuka.)
Kto jest za przyjęciem poprawki? (4)
(Głos z sali: O, piękne pytanie!)
Kto jest przeciw? (7)
Kto się wstrzymał? (0)

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 55)
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Poprawka nie uzyskała poparcia komisji.
Dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto będzie sprawozdawcą? Pani Borys-Damięcka.
Zatem dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Głos z sali: To jest wynik hokejowy.)
W związku z wynikiem głosowania ogłaszam, że po-

prawka została odrzucona.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Nie tak. Nie uzyska-
ła poparcia komisji.)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 59)
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