
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1876)

Wspólne posiedzenie
Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji (220.)
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej (213.)
w dniu 24 listopada 2010 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 57)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji Stanisław Piotrowicz)

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

Proszę państwa, proszę o zajmowanie miejsc.
Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
W zasadzie przystępujemy do głosowania nad zestawem wniosków wypraco-

wanych w toku debaty, bo wszystkie poprawki zostały już omówione.
Wniosek opatrzony rzymską jedynką, Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji, jest taki, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. Ale zaznaczam, że wtedy, kiedy
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji obradowała, nie było jeszcze opinii
legislacyjnej. W późniejszym czasie opinia taka się pojawiła i Komisja Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła kilka poprawek o charakterze
stricte legislacyjnym. Są to dokładnie cztery poprawki.

(Senator Mariusz Witczak: Ja tylko jedno zdanie.)
Proszę bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Przegłosowaliśmy te poprawki zgodnie, jednomyślnie, ponieważ one są na-
prawdę wartościowe. Tak jak pan przewodniczący powiedział, z czasem przyszła głęb-
sza refleksja. Tak że warto te poprawki przyjąć.

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

Też tak myślę, ale dla formalności trzeba zapytać, kto z państwa…
Proszę bardzo, pan senator Ortyl.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha. Wobec tego dla formalności trzeba wedle kolejności…
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez po-

prawek? (0)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję bardzo.



Wspólne posiedzenie KPCPP (220.) oraz KSTAP (213.)

1876/VII2

Przystępujemy zatem do głosowania nad wnioskami o charakterze legislacyj-
nym. Zgodnie z sugestią Biura Legislacyjnego możemy przystąpić do głosowania blo-
kiem nad wszystkimi czterema poprawkami o charakterze legislacyjnym.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tych poprawek? (14)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Kto będzie sprawozdawcą?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Proponuję senatora Konopkę.)
(Głos z sali: Tak, tak.)
Pan senator Konopka wyraża zgodę, tak?

Senator Marek Konopka:

Tak jest.

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

A komisja akceptuje.
Dziękuję bardzo.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie połączonych

komisji. Dziękuję państwu za udział w posiedzeniu.
(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 59)
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