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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej (178.) 
oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (284.) 
w dniu 23 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o opi-
niodawczych zespołach sądowych specjalistów.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 31)

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

Przewodniczący Michał Seweryński:
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Polityki Społecznej. Tak na marginesie, zawsze 
myślałem, że polityka senioralna to polityka społeczna, ale 
rozumiem, skąd się wzięło to wyodrębnienie…

(Głos z sali: Sprawy rodziny to też przecież kwestie 
społeczne.)

Tak.
Proszę państwa, przedmiotem naszego posiedzenia jest 

rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o opinio-
dawczych zespołach sądowych specjalistów.

Pierwszy wniosek, o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
to wniosek mniejszości komisji rodziny.

Czy w tej sprawie panowie senatorowie chcieliby się 
wypowiedzieć?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Świeykowski, proszę bardzo.

Senator Aleksander Świeykowski:
Chciałbym tylko doprecyzować… Jest wniosek naszej 

komisji uwzględniający poprawki zaproponowane przez 
legislatorów. I ja rozumiem, że chodzi o ten wniosek mniej-
szości. Tak?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Już wyjaśniam: za chwilę będziemy głosować nad wnio-

skiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
(Senator Aleksander Świeykowski: Ale pan przewodni-

czący powiedział, że może być również przyjęty… Ja nie 
bardzo wiem…)

Panie Przewodniczący, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Rzeczywiście tak powiedziałem, ale już nie mogłem 

tego wniosku formalnie, że tak powiem, zniwelować.
(Senator Aleksander Świeykowski: Aha.)
Powiedziałem tylko, że jest taka opcja, jeśli chodzi 

o głosowanie.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Wniosek pierwszy to wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tego wnio-

sku? (0)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Wniosek nie został przyjęty.
Przechodzimy do rozpatrzenia wniosku o wprowadze-

nie poprawek do ustawy.
W pierwszym punkcie mamy poprawki: pierwszą, trze-

cią, czwartą i piątą, nad którymi należy głosować łącznie.
Czy pani legislator zechce nam przybliżyć, na czym 

polegają te poprawki – pierwsza, trzecia, czwarta i piąta? 
Łącznie jest pięć poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Celem poprawki pierwszej jest wprowadzenie odesłania 

do właściwego przepisu i jednocześnie usunięcie zbędnych 
wyrazów w tym przepisie. A poprawki trzecia, czwarta 
i piąta konsekwentnie usuwają zbędne wyrazy w pozosta-
łych przepisach.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Czy wszystko jest jasne?
Skoro tak, to poddaję te poprawki pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (15)
Jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do poprawki drugiej, która nie zosta-

ła ujęta w tym bloku wcześniejszym, a zgodnie z którą 
w art. 25 w ust. 6 wyraz „nie będący”, pisany rozłącznie, 
zastępuje się wyrazem „niebędący” pisanym łącznie.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-
prawki? (14)

(Wesołość na sali)
Jednogłośnie…
(Głos z sali: Nie, jeden senator się wstrzymał.)
Kto jest przeciw? (0)
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Kto wstrzymał się od głosu? (1)
Dziękuję bardzo.
Poprawki zostały przyjęte.
Zamykam wspólne posiedzenie komisji…
(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)
A, jeszcze sprawozdawca.
Kto był sprawozdawcą naszej komisji?

(Głos z sali: Pan senator Świeykowski.)
Czy pan senator Świeykowski  zgodzi się nadal nas 

reprezentować? Tak? Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.
Proszę, aby członkowie komisji praw człowieka przeszli 

do sali nr 182 na czwarte już w dniu dzisiejszym posie-
dzenie.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie20 minut 35)
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