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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej (328.) 

w dniu 9 maja 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały upamiętniającej prof. Karola Modzelewskiego.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław 
Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji 

Ustawodawczej.
Przedmiotem obrad komisji jest rozpatrzenie wniosków, 

czyli właściwie jednego wniosku, nowego tekstu, który 
miałby zastąpić tekst pierwotny, nad którym pracowaliśmy 
wczoraj czy przedwczoraj… Chyba przedwczoraj…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wczoraj…
(Senator Barbara Zdrojewska: Przedwczoraj.)
Przedwczoraj, tak.
(Senator Grażyna Sztark: Siódmego.)
Siódmego, a dzisiaj mamy dziewiątego.
Jest propozycja, aby treść uchwały brzmiała tak, jak to 

jest w przedstawionym państwu wniosku.
Czy ktoś chciałby zabrać głos?
Pani senator już zgłosiła ten wniosek, ten tekst został 

odczytany. Czy komisja zgodzi się na to, żeby już go nie 
odczytywać teraz, na posiedzeniu komisji?

(Głosy z sali: Tak.)
(Senator Piotr Zientarski: Przejście do głosowania.)
W takim razie przechodzimy do głosowania.
Kto z państwa, członków komisji, jest za przyjęciem 

tego wniosku, tej nowej treści uchwały? (14)
Nie ma głosów przeciw? A osób wstrzymujących się? 

Jest 1 wstrzymujący się.
W takim razie stwierdzam, że komisja wyraziła zgodę 

na przyjęcie nowego brzmienia uchwały. Dziękuję bardzo.
(Głosy z sali: Sprawozdawca.)

(Senator Piotr Zientarski: Sprawozdawca.)
A kto będzie sprawozdawcą?
(Senator Piotr Zientarski: Pani senator Sztark.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Pani senator Sztark. 

Tylko chciałabym jeszcze…)
W takim razie pani senator Sztark będzie sprawozdawcą.
Pani senator Barbara Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja chcę tylko podziękować naszym rywalom w Senacie 
za to głosowanie bądź też wstrzymanie się od głosu w przy-
padku tej uchwały. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Nie jesteśmy rywalami, tylko jesteśmy drugim klubem.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Jan Rulewski:
Ja chcę przeprosić za zamieszanie związane z nie naj-

lepszym przedstawieniem pierwszego projektu.
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Proszę, jaka pełna inspira-

cja…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji 

Ustawodawczej.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 40)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 42)
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