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Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.



17 stycznia 2020 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Ko-
misji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
Aleksander Pociej)

PRZEWODNICZĄCY 
ALEKSANDER POCIEJ

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji oraz 
Komisji Ustawodawczej.

W  porządku obrad jest jeden punkt: prze-
głosowanie wniosków do ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o  ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o  Sądzie Najwyższym oraz niektórych 
innych ustaw.

Zgodnie z  naszym regulaminem najpierw 
będziemy głosować nad wnioskiem najdalej idą-
cym, czyli o odrzucenie ustawy. W razie gdyby 
ten wniosek nie przeszedł, będziemy głosować 
nad wnioskiem o  przyjęcie ustawy bez popra-
wek, a  jeśli i  ten by przepadł, to dopiero wtedy 
będziemy głosowali nad poszczególnymi po-
prawkami.

Zarządzam głosowanie nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto z  państwa senatorów, członków jednej 
i  drugiej komisji, jest za odrzuceniem ustawy? 
(18)

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan sena-
tor Borusewicz głosuje?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, bo ja nie 
jestem członkiem komisji.)

Kto z  państwa jest przeciwko odrzuceniu 
ustawy? (12)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 18)

W związku z wynikiem głosowania chciał-
bym ogłosić, iż obydwie komisje, połączone ko-
misje uchwaliły wniosek o odrzucenie ustawy.

(Senator Marek Pęk: Panie Przewodniczą-
cy…)

Tak, Panie Senatorze?

SENATOR 
MAREK PĘK

Ja chciałbym tylko nadal podtrzymać wnio-
sek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Przewodniczący Aleksander Pociej: Czy na-
dal z senatorem Mamątowem?)

Tak, podtrzymuję go wraz z senatorem Ro-
bertem Mamątowem.

PRZEWODNICZĄCY 
ALEKSANDER POCIEJ

Oczywiście.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Wniosek 

o odrzucenie projektu ustawy w całości uzyskał 
wymaganą większość i takie jest podsumowanie 
prac połączonych komisji.)

Dziękujemy bardzo.
Zamykam posiedzenie…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Sprawoz-

dawca, Panie Przewodniczący.)
Sprawozdawca?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pani mar-

szałek…)
Jak dotychczas…
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(Senator Bogdan Borusewicz: Była nim pani 
marszałek.)

…pani marszałek.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pani mar-

szałek była sprawozdawcą.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
(Głos z sali: Sprawozdawcą większości.)

Pani marszałek Stanecka będzie sprawoz-
dawcą.

(Senator Marek Pęk: Ja sprawozdawcą mniej-
szości muszę być.)

Tak jest, pan senator Pęk jest sprawozdawcą 
mniejszości.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 21)
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