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Wspólne posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (78.) 
oraz Komisji Ustawodawczej (268.) 

w dniu 27 lipca 2018 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Otwieram posiedzenie 2 połączonych senackich komi-

sji: Komisji Regulaminowej oraz Komisji Ustawodawczej.
Przedmiotem obrad komisji jest rozpatrzenie wniosków 

złożonych na posiedzeniu do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu.

Czy pan dyrektor zechce zabrać głos? Nie.
W takim razie przystępujemy…
Witam oczywiście gości.
Przystępujemy do ustosunkowania się, poprzez głoso-

wanie, do poszczególnych wniosków.
Pierwszy wniosek, najdalej idący, jest to wniosek o od-

rzucenie projektu uchwały.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (7)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, on został zgłoszony przez 3 senatorów.
Kto jest przeciw temu wnioskowi o odrzucenie? (16)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Stwierdzam, że wniosek o odrzucenie projektu uchwały 

nie uzyskał akceptacji 2 połączonych komisji.
Przystępujemy do głosowania nad następnym wnio-

skiem. Jest to wniosek o wprowadzenie poprawek do pro-
jektu uchwały. I to są następujące poprawki.

Poprawka nr 1, zgłoszona przez pana przewodniczące-
go Sławomira Rybickiego, polega na tym, ażeby w art. 1 
skreślić pkt 1.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)
Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (16)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Stwierdzam, że pierwsza poprawka nie uzyskała akcep-

tacji 2 połączonych komisji.
Poprawka nr 2, zgłoszona przez panią senator Grażynę 

Sztark: w art. 1 w pkcie 2 w lit. a, w ust. 1 dodaje się pkt 4 
w brzmieniu: „opuszczających bez usprawiedliwienia po-
nad połowę czasu trwania posiedzenia Senatu lub komisji”.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (17)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Stwierdzam, że poprawka nr 2 nie uzyskała akceptacji 

połączonych komisji.
Poprawka nr 3 to poprawka pana senatora Krzysztofa 

Słonia, która zmierza do tego, aby w art. 1 w pkt 2 w lit. b 
ust. 1a otrzymał brzmienie: „Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje 

się w odniesieniu do zachowań na posiedzeniu Senatu lub 
komisji, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa 
w art. 47 ust. 3a”.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
(Senator Piotr Zientarski: Ja bym chciał się jednym 

słowem…)
Ale już jesteśmy w trakcie głosowania.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę, pan…
No, ale to było już na posiedzeniu zgłaszane.
Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki nr 3? (17)
Kto jest przeciw przyjęciu poprawki nr 3? (3)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Stwierdzam, że poprawka nr 3 uzyskała akceptację 

2 połączonych komisji.
Poprawka nr 4…
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, zanim…)
Tak?

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym zabrać głos i poprosić o łaskawość sza-

nownego pana przewodniczącego i o to, żeby, jeżeli mamy 
jakieś pytania w sprawie poprawki, dopuścić je.)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Ale tak to ja dopuszczam…
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Tylko że jeżeli to jest w trakcie głosowania, między 

pytaniem, kto jest za, a pytaniem, kto jest przeciw, to…
(Senator Barbara Zdrojewska: To proszę się tak nie 

spieszyć.)
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 4, zgło-

szoną przez pana senatora Jana Rulewskiego. Wszyscy 
mamy tę poprawkę przed oczami, ale ja ją odczytam. 
W art. 1 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: „po ust. 2 
dodaje się ust. 2 w brzmieniu: «Marszałek może odstąpić od 
wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli sena-
tor 1) dobrowolnie odstąpi od zachowania, o którym mowa 
w ust. 1, lub zapobiegł jego skutkom lub 2) dobrowolnie 
zrzekł się części albo całości miesięcznego uposażenia lub 
miesięcznej diety»”.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 4? (4)
Kto jest przeciw przyjęciu poprawki nr 4? (17)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Stwierdzam, że poprawka nr 4 nie uzyskała akceptacji 

2 połączonych komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 35)
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Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 5 zgło-
szonej przez panią senator Barbarę Zdrojewską? 

(Głos z sali: 9.)
9?
(Głos z sali: Nie…)
Proszę państwa, jeszcze raz.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5? (8)
8 senatorów.
(Głos z sali: Tak.)
Kto jest przeciw przyjęciu poprawki nr 5? (14)
Kto wstrzymał się od głosu? (2)
Stwierdzam, że poprawka nr 5 nie uzyskała akceptacji 

2 połączonych komisji.
Poprawka nr 6 zgłoszona przez pana senatora Krzysztofa 

Słonia. W art. 2 na końcu dodaje się wyrazy „z wyjątkiem 
art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 
2018 r.”.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 6? (18)
Kto jest przeciw tej poprawce? (1)
Kto wstrzymał się od głosu? (4)
Nad całością nie głosujemy?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nad całością nie głosujemy.
Pozostało nam wyznaczenie sprawozdawcy. Jak rozu-

miem, pan senator Krzysztof Słoń, który do tej pory był 
sprawozdawcą… Jeżeli jest zgoda połączonych komisji, to 
pan senator będzie sprawozdawcą.

Zamykamy posiedzenie 2 połączonych komisji. 
Dziękuję bardzo.

Poprawka nr 5 jest to poprawka pani senator Barbary 
Zdrojewskiej. W art. 1 w pkt 2 pani senator proponuje, aby 
dodać lit. d i e w brzmieniu… No i właśnie, czy pani sobie 
życzy, żeby to przeczytać, czy po prostu… Bo wszyscy 
mamy to w spisie wniosków.

Senator Barbara Zdrojewska:
Nie, ja sobie nie życzę… Ja tylko krótko powiem…
(Rozmowy na sali)
(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Proszę o spokój, 

bo pani senator przemawia.)
Ja tylko króciutko powiem, że w tych poprawkach cho-

dzi o to, żeby senator miał możliwość odwołania się do ko-
misji regulaminowej od decyzji prezydium czy marszałka, 
ponieważ tam większość ma marszałek.

I druga kwestia: żeby takiemu senatorowi przysługiwał 
pełnomocnik lub też obrońca, lub też adwokat – nie dowol-
nie, tak jak w tej chwili, że marszałek może coś takiego 
udostępnić, ale nie musi – który będzie go reprezentował na 
tych posiedzeniach. Żeby to nie był sąd kapturowy. Bo w tej 
chwili jest tak, że można coś takiego zrobić bez obecności 
i chyba nawet wiedzy senatora. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad po-

prawką nr 5.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 44)
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