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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o Naro-
dowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jarosław Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:
Szanowni Państwo, mija 15 minut od…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Rulewski, jeśli pan pozwoli, to popro-

wadzimy to posiedzenie komisji. Myślę…
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale zgłaszam jeden wnio-

sek…)
Właśnie. Bardzo dziękuję.
Zatem witam serdecznie na posiedzeniu połączonych 

komisji, czyli Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, razem z panem przewodniczącym.

Przystąpmy do zrealizowania naszego scenariusza.
Jak państwo doskonale wiecie, zostały zgłoszone wnio-

ski o charakterze legislacyjnym podczas drugiego czytania. 
Najdalej idący wniosek to wniosek o odrzucenie ustawy, 
wniosek, który został złożony przez mniejszości komisji 
oraz senatorów Komarnickiego, Borusewicza i Wacha. Jest 
to wniosek najdalej idący, zatem przystąpmy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za odrzuceniem ustawy? 
Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? (11)
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, las rąk.)
Zatem wniosek nie…
(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: Kto się 
wstrzymał?)

Przepraszam, kto się wstrzymał? (0)
Jak widziałem, nie było chętnych do wstrzymania się, 

ale dziękuję za przypomnienie. 
Wniosek nie uzyskał większości.
Drugi co do ważności wniosek to wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek.
Zatem pytam szanownych państwa senatorów: kto jest…
(Senator Jan Rulewski: A stanowisko rządu?)
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie.)
(Senator Stanisław Kogut: A po co stanowisko?)
Stanowisko rządu jest znane.
(Rozmowy na sali)
Ale ma pan rację, Panie Senatorze.
Panie Ministrze…
(Senator Jan Rulewski: W ostatnim stanowisku mówił 

o jakimś przyjmowaniu poprawek.)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji Elżbieta Owczarek: Panie Senatorze, 
proszę włączyć mikrofon.)

Panie Senatorze Rulewski, dziękuję za przypomnie-
nie. Rzeczywiście, udzielę teraz głosu panu ministrowi 
Lipińskiemu.

Jakie jest stanowisko rządu w tym zakresie, Panie 
Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Adam Lipiński:

Przyjęcie bez poprawek…
(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Prawo-

rządności i Petycji Elżbieta Owczarek: Panie Ministrze, 
przepraszam, proszę włączyć mikrofon.)

No, nie wiem, czy ja mogę ingerować w niezależność 
władzy ustawodawczej…

(Przewodniczący Jarosław Duda: Może pan, Panie 
Ministrze, wyrazić stanowisko rządu w tej sprawie.)

Dobrze. Ja jestem za… Ja bym proponował oczywiście, 
żeby przyjąć ustawę bez poprawek.

Przewodniczący Jarosław Duda:

I to jest stanowisko rządu. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku 

o przyjęcie ustawy bez poprawek? Proszę o podniesienie 
ręki. (12)

(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciw? (5)
(Senator Stanisław Kogut: Po co się wcinacie? Szkoda 

czasu.)
Kto się wstrzymał? (0)
Zatem, proszę państwa…
(Senator Aleksander Pociej: A takie 8 lat tutaj…)
(Wesołość na sali)
Informuję członków połączonych komisji, że wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek uzyskał większość.
I na tym kończymy posiedzenie…
Ale chciałbym jeszcze poprosić o wyznaczenie sena-

torów sprawozdawców, jak rozumiem, 2 komisji w tym 
przypadku. W naszym przypadku – myślę o swojej komisji 
– to jest pan senator Majer?

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 00)



Wspólne posiedzenie KPCPP (175.) oraz KRPSS (92.)4

Jako że połączone komisje, wystarczy, że będzie jeden 
sprawozdawca.

Czy pan senator będzie reprezentował 2 komisje i się 
zgadza na to?

(Senator Ryszard Majer: Tak.)
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: No.)
A jeśli chodzi o komisję…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: To jeden będzie…)
Myślicie, że jeden?
(Głosy z sali: Jeden.)
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak, jeden. Musi być 

jeden.)
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 03)
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