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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka,  

Praworządności i Petycji (338.)
w dniu 26 września 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Robert 
Mamątow)

Przewodniczący Robert Mamątow:
Serdecznie witam państwa na posiedzeniu Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Mamy dzisiaj do rozpatrzenia zestawienie wniosków do 

ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń 
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wnioski są takie: pierwszy, najdalej idący, to wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgłoszony przez pana 
senatora Rulewskiego i przeze mnie, a drugi to wniosek 
o wprowadzenie poprawek do ustawy. Poprawki zostały 
zgłoszone przez pana senatora Cichonia oraz przez komisję.

Najdalej idącym wnioskiem, tak jak powiedziałem, jest 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i nad nim będzie-
my głosować w pierwszym rzędzie. Jeśli on uzyska popar-
cie, to nie będziemy głosować nad pozostałymi wnioskami.

Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wnio-
sku? (3)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)

Wniosek uzyskał poparcie.… Tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Nie, powinniśmy 
głosować kolejne…)

Okej, w takim razie głosujemy nad wnioskiem o wpro-
wadzenie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Jan Rulewski: To 3 głosy przeciw były?)
(Senator Zbigniew Cichoń: Remis był.)
(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 3 głosy za, 
0 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: 3 się wstrzyma-
ło? To w takim razie…)

Dlatego pytam. Tak że nie będziemy głosować nad dru-
gim wnioskiem, bo komisja w głosowaniu podjęła decyzję 
o przyjęciu wniosku pana senatora Rulewskiego i mojego 
– o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Pozostało nam wyznaczyć sprawozdawcę. 
Sprawozdawcą był pan senator Rulewski. Czy… Dobrze.

Komisja podjęła decyzję o tym, że sprawozdawcą bę-
dzie pan senator Jan Rulewski. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji w dniu dzisiejszym. 
Dziękuję państwu bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 33)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 36)
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