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8 października 2021 r.

ze wspólnego posiedzenia  
Komisji Ustawodawczej (191.), 

Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności  
i Petycji (125.) 

oraz  
Komisji Spraw Zagranicznych 

i Unii Europejskiej (86.)

Zapis 
stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do projektu 

rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej.



8 października 2021 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

PrZEWodniCZąCy 
Krzysztof KwiatKowsKi

Proszę o zajmowanie miejsc.
Szanowni Państwo, w  imieniu trzech prze-

wodniczących otwieram posiedzenie połączo-
nych komisji: spraw zagranicznych, sprawie-
dliwości i praw człowieka oraz ustawodawczej. 
To posiedzenie zwołane w związku z wnioskami 
zgłoszonymi do projektu rezolucji o miejscu Pol-
ski w Unii Europejskiej.

Wnioskiem najdalej idącym w  zestawieniu 
wniosków jest wniosek pana marszałka Marka 
Pęka o odrzucenie projektu rezolucji.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem 
wniosku marszałka Pęka? Proszę o podniesienie 
ręki.

(Głos z sali: 10.)
10 senatorów na sali jest za poparciem wnio-

sku.
Kto jest przeciwny?
(Głos z sali: 18.)
18 senatorów na sali jest przeciwnych. 
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nikt.)
Nikt się nie wstrzymał.
Proszę o  zamknięcie głosowania zdalnego 

i podanie zbiorczych wyników.
(Głos z sali: 16 głosów za.)
16 głosów za.
(Głos z sali: 21 – przeciw.)
21 – przeciw.
(Głos z sali: Nikt się nie wstrzymał.)
I nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 07)

Teraz wnioski o wprowadzenie poprawek.
Najpierw wniosek senatora Kwiatkowskie-

go o  to, żeby w  akapicie pierwszym, w  zdaniu 
pierwszym po wyrazach „Trybunału Konstytu-
cyjnego” dodać wyrazy „z  dnia 7 października 
2021”. Zdanie wtedy brzmiałoby tak: Senat Rze-
czypospolitej Polskiej uznaje orzeczenie Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 
za niezgodne… i dalej bez zmian.

(Głos z sali: 2021 r.)
Roku, oczywiście, przepraszam, nie doda-

łem, czyli „z dnia 7 października 2021 r.”.
Kto z  państwa senatorów jest za poparciem 

tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki.
(Głos z sali: 19 głosów.)
19 senatorów na sali jest za wnioskiem.
Kto jest przeciwny?
(Głos z sali: A senator Mamątow tam na dwie 

ręce głosuje…)
(Wesołość na sali)
(Brak nagrania)

PrZEWodniCZąCy 
Krzysztof KwiatKowsKi

Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: 6 senatorów.
6 senatorów się wstrzymało.
Proszę o  zamknięcie głosowania zdalne-

go i  podanie zbiorczych wyników głosowania 
w sprawie tego wniosku.

(Głos z sali: 22 głosy za.)
22 głosy za.
(Głos z sali: 4 głosy przeciw.
4 – przeciw.
(Głos z sali: 8 senatorów się wstrzymało.)
I 8 senatorów wstrzymało się od głosu.
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.
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I  ostatni wniosek, senatorów Bogdana Klicha 
i Krzysztofa Kwiatkowskiego, o to, żeby w akapicie 
trzecim, w  zdaniu pierwszym wyrazy „niezależ-
nych sędziów i niezawisłych sądów” zastąpić wyra-
zami „niezależnych sądów i niezawisłych sędziów”.

Kto z  państwa senatorów jest za poparciem 
tego wniosku?

(Głos z sali: 19.)
19 głosów za.
Kto jest przeciwny?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: 8 senatorów.)
8 senatorów się wstrzymało.
Zakończmy głosowanie zdalne i  podajmy 

zbiorcze wyniki głosowania.
(Głos z sali: 22 głosy za.)
22 głosy za.

(Głos z sali: 1 – przeciw.)
1 głos sprzeciwu.
(Głos z sali: i 12 senatorów wstrzymało się od 

głosu.)
12 senatorów się wstrzymało.
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.
Rozumiem, że pan przewodniczący Bogdan 

Klich dalej reprezentuje połączone komisje – za 
co dziękujemy.

Zamykamy posiedzenie trzech…
(Głos z sali: Nie głosujemy nad całością?)
Nie, nie głosujemy tutaj nad całością. Praw-

da, Panie Mecenasie?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Marek Jarentowski: Nie, 
nie.)

Dziękuję bardzo.
Zamykamy posiedzenie 3 połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 11)
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