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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Infrastruktury (123.) 

w dniu 15 marca 2018 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o kierujących pojazdami.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Witam wszystkich panów senatorów, pana legislatora.
Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
Informuję, że posiedzenie jest transmitowane przez 

internet.
Proszę państwa, do ustawy o zmianie ustawy o kierują-

cych pojazdami pan senator Jan Rulewski złożył poprawkę. 
Ale wniosek Komisji Infrastruktury był taki, aby przyjąć tę 
ustawę bez poprawek. Tak więc pierwsze będzie głosowa-
nie nad wnioskiem najdalej idącym, czyli nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli ten wniosek nie 
przejdzie, wtedy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Proszę bardzo, pan senator.

Senator Jan Rulewski:
Po rozmowie z działem legislacyjnym oraz po zebra-

niu opinii rządu, który poparł tę ideę, a właściwie nawet 
poprawkę, uznaliśmy, że to nie tyle wykracza poza ramy 
pańskiego wniosku o to, żeby głosować nad ustawą bez po-
prawek, ile wykracza poza ramy merytoryczne tej ustawy…

(Głos z sali: Tej, która przyszła z Sejmu.)
…tej ustawy, która przyszła z Sejmu. I z tego powodu ja 

wycofuję poprawkę, zapowiadając złożenie, mam nadzieję 
przy tej przychylności, nowej inicjatywy.

(Głos z sali: Czyli nie ma potrzeby głosowania…)
Czy dział legislacyjny potwierdza to moje…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.
Czyli rozumiem, że pan senator Jan Rulewski wycofał 

poprawkę.
Czy w takim razie głosowanie jest konieczne, Panie 

Legislatorze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

I tak w pierwszej kolejności komisja… Ta popraw-
ka została wycofana, więc nad nią nie będzie głosowania 
i bezprzedmiotowe jest zajmowanie się nią. Ale zgodnie 
z regulaminem do rozpoczęcia głosowania każdy senator 
może taką wycofaną poprawkę podtrzymać.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Czy ktoś z senatorów podtrzymuje poprawkę?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli w takim razie wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek… Czy teraz nad nim głosujemy?
(Głos z sali: Tak.)
Głosujemy. To poddaję ten wniosek pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez 

poprawek? (8)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 54)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 57)
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