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i Administracji Państwowej (14.) 
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stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku ponownej debaty na 4. 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw.



7 lutego 2020 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Zygmunt Frankiewicz)

PrzeWodniczący 
Zygmunt FrankiewicZ 

Otwieram pierwsze dzisiaj posiedzenie Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

(Głos z sali: Pierwsze po północy.)
Nie będę wygłaszał rutynowych formułek, 

jako że lobbystów nie ma, a wszyscy są zorien-
towani – ostatnio zostało to przypomniane – że 
posiedzenie komisji jest transmitowane drogą 
internetową.

Została do nas ponownie skierowana ustawa 
o zmianie ustawy o działach administracji rzą-
dowej oraz niektórych innych ustaw.

Zostały złożone 2 wnioski. Jeden dotyczy 23 
poprawek, a drugi – odrzucenia ustawy w całości.

Witamy ponownie pana ministra. Gratuluje-
my wytrwałości. I mam pytanie o opinię co do 
złożonych wniosków.

zASTęPcA SzefA  
KAncelArii PrezeSA rAdy MiniSTróW 
Paweł SZrot 

Nie przedłużając, powiem, że rząd oczy-
wiście jest przeciwko wnioskowi o  odrzucenie 
ustawy w całości, a popiera 23 poprawki przed-
łożone przez pana senatora Komorowskiego.

PrzeWodniczący 
Zygmunt FrankiewicZ 

Bardzo dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 00 minut 09)

Dalej idącym wnioskiem jest wniosek o  od-
rzucenie ustawy w całości i ten wniosek poddam 
pod głosowanie jako pierwszy.

Czy ktoś z  panów senatorów chce zabrać 
głos?

(Senator Marek Komorowski: Tzn. jeżeli moż-
na…)

Proszę bardzo.

SenATor 
marek komorowSki 

Jeżeli można, to chciałbym tylko jak gdyby 
doprecyzować, że gdyby wniosek o  odrzucenie 
nie uzyskał większości, to wnoszę o głosowanie 
nad tymi wszystkimi zmianami blokiem, tak 
żeby to było jedno głosowanie.

(Głos z sali: Nie można.)
(Głos z sali: Można.)
(Głos z sali: Można?)
(Głos z sali: Tak.)

PrzeWodniczący 
Zygmunt FrankiewicZ 

Dziękuję.
To będzie aktualny wniosek, jeżeli wniosek 

o odrzucenie ustawy nie uzyska większości.
Nie ma innych zgłoszeń do dyskusji.
Poddaję ten wniosek pod głosowanie.
Kto z panów senatorów jest za odrzuceniem 

ustawy w całości? Proszę o podniesienie ręki.
(Głos z sali: 8)
No, nie, to niemożliwe.
(Głos z sali: Chyba że pana ministra policzy-

cie…)
Jeszcze raz. Proszę o podniesienie ręki. (6)
6 głosów za.
Kto jest przeciw? (3)
3 głosy przeciw.
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Dalej nie muszę pytać, bo jest 9 członków ko-
misji.

To był wniosek o odrzucenie…
(Głos z sali: Kto zgłosił?)
Ja zgłosiłem.
(Głos z sali: Nie, nie…)
(Głos z sali: Na plenarnym.)
Aha, na plenarnym. Ale to też ja…
(Głos z sali: Na plenarnym ja.)
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Może ja…)
Bardzo proszę.

GłóWny leGiSlATor  
W Biurze leGiSlAcyjnyM  
W KAncelArii SenATu 
iwona koZera-rytel 

Jeżeli chodzi o  wniosek o  odrzucenie, to to 
jest wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego 

i  Administracji Państwowej oraz wniosek pana 
marszałka Borusewicza.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

PrzeWodniczący 
Zygmunt FrankiewicZ 

Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Wszystko się zgadza. Okej. Dziękuję za wyja-

śnienie.
Jeżeli nie ma innych zgłoszeń, to zamykam 

posiedzenie komisji.
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
A, sprawozdawca. To już, jak myślę, winowaj-

ca musi odcierpieć do końca, tak że sam się do 
tego zgłaszam.

Skoro nie ma sprzeciwów, to, jak rozu-
miem, uzgodniliśmy, że będę sprawozdawcą 
komisji.

Dziękuję bardzo, zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 00 minut 12)





Kancelaria Senatu
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Druk i łamanie: 
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