
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (283.) 
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 kuratorach sądowych.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone omó-
wieniu wniosków do ustawy o zmianie ustawy o kuratorach 
sądowych.

Pierwszy jest wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek, zgłoszony przez pana senatora Mamątowa.

Czy w sprawie tego wniosku ktoś chce zabrać głos?
Skoro nie, to poddaję wniosek pod głosowanie.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tego wnio-

sku? (3)
Kto jest przeciw? (3)
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Joanna Granowska: Trzy głosy przeciw.)
(Głos z sali: Pięć.)
(Senator Robert Mamątow: Cztery.)
(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, nie mogę policzyć pańskiego głosu, 

bo przyszedł pan w trakcie głosowania.
(Głos z sali: Rozumiem.)
Kto się wstrzymał? (0)
Jaki jest wynik głosowania?
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: 3:3.)
Czyli wniosek nie uzyskał większości głosów.
Przechodzimy do wniosków o wprowadzenie poprawek 

do ustawy.
Nad poprawkami pierwszą i drugą należy głosować 

łącznie.
Pierwsza poprawka ma następującą treść: „Prezes sądu 

rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu, a jeżeli 

w skład zespołu wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów 
sądowych, prezes sądu rejonowego tworzy sekretariat ze-
społu”. I dalej: „Uchyla się ust. 3”.

Poprawka druga: „w art. 2 wyrazy «art. 42 ust. 4 ustawy, 
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą» zastępuje się wyrazami «art. 1 pkt 3 lit. a»”. To 
jest poprawka czysto redakcyjna.

Dobrze mówię, Pani Legislator, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
A więc w gruncie rzeczy chodzi o ten przepis, że prezes 

sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu, a jeże-
li w skład zespołu wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów 
sądowych, prezes sądu tworzy, musi utworzyć…

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-
prawki? (4)

Przypominam, że głosowanie… Przepraszam.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka została przyjęta.
Przypominam, że głosowaliśmy jednocześnie nad po-

prawkami pierwszą i drugą. Nie głosujemy już teraz nad 
przyjęciem ustawy z poprawkami, bo to były poprawki 
zgłoszone w drugim czytaniu.

Zamykam posiedzenie komisji.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sprawozdawcą był pan senator…
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: Rulewski.)
Rulewski, tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pan senator Rulewski. No to ustanawiamy, że pan sena-

tor Rulewski w dalszym ciągu będzie sprawozdawcą.
Zamykam posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 27)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 29)
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