
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej (105.) 

oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji (282.) 

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 ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 23)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Michał Se-
weryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobry wieczór państwu. A właściwie to „ późny dobry 

wieczór państwu” mogę powiedzieć.
Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony 
Narodowej w sprawie wniosków do ustawy o zmianie usta-
wy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego.

Państwo senatorowie mają zestawienie wniosków.
Jest wniosek pierwszy, pana senatora Rulewskiego, 

o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Czy przed rozpoczęciem głosowania panie i panowie 

senatorowie mają jakieś głosy, uwagi, komentarze, wystą-
pienia? Nie.

Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora 

Rulewskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tego wnio-

sku? (4)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał? (2)
Wniosek nie uzyskał poparcia.
(Senator Bogdan Pęk: Źle pani policzyła, nie policzyła 

pani Skurkiewicza…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Gdzie? Za czym? 
Po co?)

(Głos z sali: W trzecim…)
(Głos z sali: Został policzony…)
(Głos z sali: Ale mój głos za nie był policzony. Za głoso-

wało pięciu, jak ja policzyłem, a pani policzyła, że czterech, 
nie wiem, dlaczego.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Ja nie mam wątpliwości co do tego, że liczenie było do-
bre. Jeżeli państwo wnoszą o reasumpcję, to proszę bardzo, 
możemy głosować raz jeszcze.

Kto jest za przyjęciem wniosku senatora Rulewskiego 
o przyjęcie ustawy bez poprawek? (7)

Kto jest przeciw? (6)
Dziękuję.
Kto się wstrzymał? (3)
Przegłosowany został wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek.
Zamykam posiedzenie…
(Głos z sali: Jeszcze senator sprawozdawca.)
Senator sprawozdawca powinien być chyba… Kto był 

proponowany na naszym posiedzeniu?
(Głos z sali: Bohdan Paszkowski.)
Pan senator Paszkowski – poprosimy o kontynuację.
Dziękuję.
Proszę senatorów z komisji praw człowieka o pozostanie 

w tej sali. Odbędziemy za chwilę następne posiedzenie.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 25)
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