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Komisji Regulaminowej,  

Etyki i Spraw Senatorskich (22.)
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Stenograficzny
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Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 14. posiedzenia Senatu do 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób spra-
wujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych.
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PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dzień dobry.
Otwieram dwudzieste drugie posiedzenie 

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie 
jest transmitowane w internecie. Muszę wygłosić 
formułkę związaną z  głosowaniami i  udziałem 
senatorów obradujących zdalnie.

Proszę o  informację, czy na sali znajdują się 
osoby wykonujące zawodowo działalność lob-
bingową w  rozumieniu ustawy o  działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nie 
widzę takich osób, nie stwierdzam ich obecności.

Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, 
proszę o  nieuruchamianie aplikacji do połącze-
nia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń 
akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, 
czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć 
udział w  posiedzeniu, zostali już włączeni do 
posiedzenia.

(Głos z sali: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Wszystkich państwa senatorów obradują-

cych zdalnie proszę o  upewnienie się, czy pań-
stwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery 
w  nich włączone. Proszę także o  zapewnienie 
takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora ob-
radującego zdalnie może nastąpić przez czat 
w  aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania 
opisany jest w  instrukcji, którą otrzymaliście 

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 20)

państwo mailowo. Przed zabraniem głosu proszę 
państwa o samodzielne włączenie mikrofonów.

Poprawki możecie państwo… To już jest nie-
aktualne.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji se-
natorów są telefony do osób z obsługi, które będą 
państwa wspierać, jeżeli nastąpią jakieś problemy.

Chciałbym teraz sprawdzić, czy jest kworum.
(Głos z sali: Pięciu…)
Proszę państwa, stwierdzam, że mamy kwo-

rum.
Przechodzimy do realizacji porządku posie-

dzenia, w którym jest jeden punkt: rozpatrzenie 
wniosków zgłoszonych podczas czternastego 
posiedzenia Senatu do ustawy o  zmianie nie-
których ustaw w  zakresie wynagradzania osób 
sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie 
ustawy o  partiach politycznych – druk senacki 
nr 191, druk sejmowy nr 551.

Podczas drugiego czytania zgłoszono 2 wnioski 
o charakterze legislacyjnym: wniosek o odrzuce-
nie ustawy – przypomnę, że był on przegłosowy-
wany w pierwszym czytaniu i że został odrzucony 
– oraz wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosujemy nad wnioskiem dalej idącym…
(Senator Marek Borowski: Chyba nastąpiło tu 

przejęzyczenie. My już głosowaliśmy nad wnio-
skiem o odrzucenie. To jest dodatkowy wniosek.)

Dodatkowy wniosek o  odrzucenie. Tak jest, 
Panie Senatorze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak jest, Panie Marszałku.
Przechodzimy do głosowania.
W  pierwszej kolejności będziemy głosować 

nad wnioskiem dalej idącym, czyli nad wnio-
skiem o odrzucenie ustawy.

Kto z  państwa senatorów jest za przyjęciem 
tego wniosku? (6)

Kto jest przeciw? (4)
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Kto się wstrzymał? (0)
Stwierdzam, że komisja poparła wniosek 

o odrzucenie ustawy: 6 głosów za, 4 głosy prze-
ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek drugi jest bezprzedmiotowy.

Dziękuję państwu.
Zamykam posiedzenie Komisji Regulamino-

wej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Jeżeli nie macie państwo nic przeciwko, to po-

zostanę sprawozdawcą.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 24)
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