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Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu 

ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.



3 grudnia 2020 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

PRZEWODNICZĄCY 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Dzień dobry państwu.
Wspólnie z panią przewodniczącą Barbarą 

Zdrojewską otwieram posiedzenie połączonych 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komi-
sji Ustawodawczej.

Przedmiotem wspólnego posiedzenia jest 
projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Me-
diów Narodowych.

Przypomnę, że posiedzenie komisji zostało 
zwołane w związku z poprawkami, które zapro-
ponowało Biuro Legislacyjne, a  które zgłosiła 
pani przewodnicząca Zdrojewska. Dlatego jako 
pierwszemu oddaję głos panu mecenasowi.

Bardzo proszę.

GŁÓWNY EKSPERT  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
MAREK JARENTOWSKI

Dziękuję bardzo.
Poprawki mają charakter redakcyjny, po 

prostu zostały jeszcze pewne usterki w projekcie 
i musimy je naprawić. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

I możemy je przegłosować łącznie.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 21)

(Główny Ekspert w  Biurze Legislacyjnym 
w  Kancelarii Senatu Marek Jarentowski: Może-
my.)

Nie ma innych głosów.
Czy ktoś chce o coś zapytać? Nie.
Przystępujemy do procedury głosowania 

nad poprawkami nr 1, 2, 3 i 4, nad którymi na-
leży głosować łącznie. Przypominam, że są to 
poprawki do projektu ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych.

Kto z  państwa senatorów, członków połą-
czonych komisji jest za przyjęciem tych popra-
wek? Proszę o podniesienie ręki.

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej 
Michał Napiórkowski: 8 głosów za.)

Kto na sali jest przeciwny?
(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej 

Michał Napiórkowski: 4 senatorów.)
Kto się wstrzymał?
(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej 

Michał Napiórkowski: 1 senator.)
Proszę o  doliczenie głosów osób uczestni-

czących zdalnie w posiedzeniu i o podanie zbior-
czych wyników.

Ktoś z  senatorów uczestniczących zdalnie 
w  posiedzeniu nie dokończył procedury głoso-
wania. Przypominam, że trzeba 2-krotnie po-
twierdzić głosowanie. Proszę uczestniczących 
zdalnie w posiedzeniu o sprawdzenie, czy zagło-
sowali.

Już możemy zakończyć głosowanie?
(Głos z sali: Tak.)
Zamykamy głosowanie.
Proszę o podanie zbiorczych wyników.
19 głosów za poprawkami, 5 przeciw, 8 se-

natorów się wstrzymało.
Stwierdzam, że poprawki uzyskały wyma-

ganą większość.
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Czy pani przewodnicząca będzie pełnić obo-
wiązki senatora sprawozdawcy połączonych ko-
misji?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, będę.)
Dziękuję bardzo.

Zamykamy posiedzenie.
Przypominam, że za 5 minut będzie kolej-

ne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, w  tej 
samej sali.

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 24)
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