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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zapis stenograficzny 
(2342) 

Wspólne posiedzenie 

Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (300.), 

Komisji Rodziny 

i Polityki Społecznej (209.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej (281.) 

w dniu 27 lipca 2011 r. 

VII kadencja 

 



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym. 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 58) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecz-

nej Mieczysław Augustyn) 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Proszę sekretarzy o stwierdzenie, czy są kwora w trzech połączonych komi-

sjach: Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

(Głos z sali: Są kwora.) 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

Dziękuję bardzo. 

Za zgodą kolegów przewodniczących będę poprowadzić to posiedzenie. 

Proponuję następujące procedowanie: przy każdej poprawce będziemy pytali 

o opinię rządu – w tym miejscu witam pana ministra Jarosława Dudę – i zabierali głos 

tylko wtedy, kiedy na przykład zdaniem wnioskodawców lub senatorów poprawka nie 

jest jasna. Bo poprawki były omawiane na posiedzeniu plenarnym. Czy ktoś się sprze-

ciwia takiemu trybowi procedowania? Nikt. Wobec tego będę tak prowadził te obrady. 

Poprawka pierwsza. Poproszę pana ministra… 

(Głos z sali: Ale o jakiej ustawie mówimy?) 

Mówimy o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Tak jest w porządku obrad. 

Poprawka pierwsza. Proszę o opinię resortu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Jarosław Duda: 

Jesteśmy za. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Dziękuję bardzo. 

(Głos z sali: Jeszcze nie, jeszcze nie.) 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Jarosław Duda: 

Przepraszam, Panie Przewodniczący, proszę wybaczyć, ale czy to jest ta po-

prawka, która zgłoszona została w czasie posiedzenia plenarnego? Bo ja nie mam ze-

stawienia przed sobą. 
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(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: A, to może… Proszę wyposażyć sena-

torów w druki. To jest…) 

Właśnie. Bardzo przepraszam. Chciałbym poinformować… 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Nie. No wiemy, wiemy…) 

(Głos z sali: …Będzie wiedział, o co chodzi, a tak to nie wie.) 

Już teraz wiem, bo byłem na sali, Panie Senatorze. Nie wiedziałem, że pierwsza 

poprawka to poprawka pana senatora Massalskiego. 

Stanowisko rządu jest negatywne w sprawie tej poprawki. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Przystępujemy do głosowania… 

(Senator Stanisław Piotrowicz: Proszę, żeby Biuro Legislacyjne się wypo-

wiedziało.) 

Proszę bardzo. 

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Iwona Kozera-Rytel: 

Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje! Szanowni Państwo! 

Ta poprawka ma na celu umożliwienie zlecania Związkowi Harcerstwa Polskie-

go realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony ludności i ratownictwa z pominię-

ciem otwartego konkursu ofert. Poprawka ta jest poprawką wykraczającą poza materię 

ustawy. Dziękuję. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Dziękuję bardzo. 

Stanowisko rządu jest negatywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (8) 

Kto jest przeciwny? (10) 

Kto się wstrzymał? (0) 

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. 

Poprawka druga. Proszę o opinię rządu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Jarosław Duda: 

Jesteśmy za. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (18) 
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Kto jest przeciwny? (0) 

Czy ktoś się wstrzymał? (0) 

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. 

Poprawka trzecia. Opinia rządu? 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Jarosław Duda: 

Pozytywna. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za? (17) 

Kto jest przeciwny? (0) 

Czy ktoś się wstrzymał? (1) 

Stwierdzam, że poprawka trzecia została przyjęta. 

Poprawka czwarta. Proszę o opinię rządu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Jarosław Duda: 

Popieramy ją. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za? (18) 

Kto jest przeciwny? (0) 

Kto się wstrzymał? (0) 

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. 

Poprawka piąta. Proszę o opinię rządu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Jarosław Duda: 

Również pozytywna. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za? (18) 

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. 

Sprawozdawca… To byłem ja. I kto jeszcze? 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

(Głos z sali: Proponuję pana przewodniczącego Augustyna.) 

(Głos z sali: I Jaworski.) 
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Tak? Pan senator Jaworski? 

(Głos z sali: Tak, tak.) 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Nie zgadza się? 

Senator Kazimierz Jaworski: 

Nie zgadzam się. 

Przewodniczący Mieczysław Augustyn: 

Dobrze. W takim razie przyjmuję ten obowiązek, skoro nie ma sprzeciwu. 

Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu i członkom Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Po chwili przerwy przystąpimy do rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie 

ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 03) 
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