
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (92.), 

Komisji Gospodarki Narodowej (261.) 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej (272.) 
w dniu 23 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej Stanisław Jurcewicz)

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:

Witam państwa.
Panie Przewodniczący, ponieważ to jest wspólne po-

siedzenie komisji kultury, komisji gospodarki i komisji 
samorządu, zapraszam pana tutaj…

Otwieram posiedzenie połączonych komisji poświę-
cone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie de-
baty plenarnej do ustawy o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. 
Czynię to w imieniu własnym, pana przewodniczącego 
Czeleja i senatora Iwana, wiceprzewodniczącego komisji 
samorządu.

Mam prośbę do przedstawiciela Biura Legislacyjnego 
o pomoc, tak żebyśmy mogli przegłosować poprawki 
w blokach.

Czy jest sprzeciw wobec takiego trybu głosowania?
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma sprzeciwu.
Wobec tego, Panie Mecenasie, proszę o wymienienie 

poprawek, nad którymi możemy głosować en bloc.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, można przegłosować łącznie popraw-
ki: od pierwszej do czternastej, od dwudziestej pierwszej 
do dwudziestej piątej, od dwudziestej ósmej do trzydzie-
stej czwartej, trzydziestą dziewiątą, czterdziestą pierwszą, 
czterdziestą ósmą i czterdziestą dziewiątą – bez czterdzie-
stej siódmej, ze względu na jej relacje z poprawkami ko-
misji i zgłoszonymi na sali – i od pięćdziesiątej drugiej do 
siedemdziesiątej pierwszej. Ja może jeszcze raz powtórzę, 
żeby wszyscy mieli jasność, nad czym Wysokie Komisje 
będą głosowały, nad poprawkami: od pierwszej do czter-
nastej, od dwudziestej pierwszej do dwudziestej piątej, od 
dwudziestej ósmej do trzydziestej czwartej, trzydziestą 
dziewiątą, czterdziestą pierwszą, czterdziestą ósmą i czter-
dziestą dziewiątą oraz od pięćdziesiątej drugiej do siedem-
dziesiątej pierwszej.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję bardzo.
Czy opinia przedstawicieli rządu w sprawie tych po-

prawek jest pozytywna?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Tak, opinia jest pozytywna.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Czy są pytania? Nie ma.
Wobec tego przystępujemy do głosowania nad popraw-

kami od pierwszej do czternastej, od dwudziestej pierwszej 
do dwudziestej piątej, od dwudziestej ósmej do trzydzie-
stej czwartej, trzydziestą dziewiątą, czterdziestą pierwszą, 
czterdziestą ósmą, czterdziestą dziewiątą i od pięćdziesiątej 
drugiej do siedemdziesiątej pierwszej.

Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Stwierdzam, że wymienione poprawki zostały przyjęte.
Teraz, Panie Mecenacie, proszę pilnować kolejności, 

abyśmy nie pominęli żadnej poprawki.
Poprawka piętnasta.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Negatywne.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (7)
Kto jest przeciw? (11)
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Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (9)
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką dziewięt-

nastą. Ta poprawka została już poprzednio przyjęta przez 
połączone komisje.

Kto z państwa jest za? (22)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka uzyskała poparcie.
Poprawka dwudziesta. Poprawka pani senator 

Rotnickiej.
Proszę o stanowisko rządu.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Stanowisko negatywne.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja podtrzymuję, bo uwa-

żam, że jest zasadna, i proszę o jej przyjęcie.)

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę pod-

nieść…
(Głos z sali: Jeszcze raz.)
Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej? Proszę 

podnieść rękę. (14)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawka uzyskała poparcie.
Poprawki od dwudziestej pierwszej do dwudziestej pią-

tej zostały już przegłosowane w bloku głosowań.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką dwudzie-

sta szóstą, poprawką pana senatora Dobkowskiego.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Rząd nie popiera tej poprawki.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (11)
Kto jest przeciw? (12)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka nie uzyskała poparcia.

Kto się wstrzymał? (4)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka szesnasta.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Negatywne.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (7)
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka została odrzucona.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, jeżeli mają państwo pytania czy uwagi 

odnośnie do poprawek, to proszę zgłaszać chęć zabrania 
głosu. A jak nie ma pytań, to głosujemy.

Poprawka siedemnasta.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Negatywne.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (9)
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Przystępujemy do poprawki…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Osiemnastej.)
…osiemnastej.
Jeszcze chwileczkę, chciałbym coś sprawdzić.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie była.
Poprawka osiemnasta, poprawka senatora Dobkow-

skiego.
Proszę o stanowisko rządu.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:

Negatywne.
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Przepraszam, czterdziesta druga. Ale autor jest ten sam, 
pan senator Dobkowski.

Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Negatywne stanowisko.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki czterdziestej 

drugiej? Proszę podnieść rękę. (11)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Czterdziesta siódma.)
…czterdziesta siódma.
Czyżby to też była poprawka pana senatora 

Dobkowskiego?
(Głos z sali: Komisji.)
Komisji.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Wykluczona…)
Poprzednie głosowanie wykluczyło…
Przystępujemy do głosowania nad poprawką czterdzie-

stą siódmą, już wcześniej przyjętą przez komisje.
Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (24)
Jednogłośnie…
(Głos z sali: Ja nie głosowałem.)
A, przepraszam bardzo.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.
Która teraz, Panie Mecenasie?
(Głos z sali: Pięćdziesiąta i pięćdziesiąta pierwsza, 

łącznie.)
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami pięć-

dziesiątą i pięćdziesiątą pierwszą.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Negatywne.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa jest za tymi poprawkami? Proszę pod-

nieść rękę. (12)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawki nie uzyskały poparcia komisji.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką dwu-
dziestą siódmą, przyjętą już poprzednio przez połączone 
komisje.

Kto z państwa jest za? Proszę podnieść rękę. (24)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.
Poprawki od trzydziestej do trzydziestej czwartej zosta-

ły już przegłosowane w bloku głosowań. Teraz…
(Głos z sali: Trzydziesta piąta.)
…poprawka trzydziesta piąta.
Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Zbigniew Białek:
Stanowisko rządu jest negatywne, prosimy nie przyj-

mować tej poprawki.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Głosowanie łączne, w bloku…)

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:
Jeżeli poprawka trzydziesta piąta zostanie przegłosowa-

na… Ona ma skutki, jeżeli chodzi o głosowanie łączne nad 
poprawkami czterdziestą, czterdziestą trzecią, czterdziestą 
piątą, czterdziestą czwartą i czterdziestą szóstą.

Opinia rządu jest negatywna.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? Proszę 

podnieść rękę. (11)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawki nie uzyskały poparcia.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką trzydziestą 

szóstą. Jest to poprawka, która została…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Panie Przewodniczący, można 
przegłosować łącznie trzydziesta szóstą, trzydziestą siód-
mą, trzydziestą ósmą.)

Czy jest sprzeciw wobec łącznego głosowania nad po-
prawkami, które wymienił pan mecenas?

(Głos z sali: Nie.)
Nie ma sprzeciwu. Mam jeszcze pytanie… Nie, to też 

były poprawki komisji.
Głosujemy nad poprawkami trzydziestą szóstą, trzy-

dziestą siódmą, trzydziestą ósmą.
Kto z państwa jest za? (24)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawki uzyskały akceptację połączonych komisji.
Poprawka trzydziesta dziewiąta została przegłosowana 

już wcześniej.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką czter-

dziestą…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Nie, nie, nie. Teraz 
czterdziesta druga.)
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Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Jurcewicz:

Zamykam posiedzenie…
(Głosy z sali: Sprawozdawca!)
A sprawozdawca będzie ten sam co dotychczas – pan 

senator Michalski.
Czy są inne propozycje? Nie ma.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji. Dziękuję 

bardzo.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Jakub Zabielski: To już koniec głosowań.)

Panie Mecenasie, proszę sprawdzić, czy wszystkie po-
prawki zostały przegłosowane.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Stwierdzam, że wszystkie poprawki zostały przegło-

sowane.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 43)
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