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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(454)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (35.)
Komisji Praw Człowieka
i Praworządności (49.)

oraz Komisji Ustawodawczej (96.)
w dniu 16 października 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecz-
nej Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Mamy już kworum.
Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządno-

ści, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Posiedzenie
to dotyczy senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, Służbie Celnej,
ABW i AW.

Podczas debaty pani senator Grażyna Sztark złożyła projekt poprawki. Poproszę
Biuro Legislacyjne o kilka słów komentarza do tej poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

Poprawka przedstawiona przez panią senator uzupełnia zmiany wprowadzane
przez komisję do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy-
wiadu. W dotychczasowym brzmieniu zmiany obejmowały jedynie art. 93, jednakże,
jak podkreślono na poprzednim posiedzeniu komisji – niestety, już po głosowaniu –
powinny one objąć także art. 64, który dotyczy również osób, które korzystają z urlopu
macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego. Dlatego konieczne było uzupełnienie
projektu ustawy o zmianę dotyczącą art. 64, odpowiednio do zmian wprowadzanych
w ustawie o Policji. Dziękuję.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękuję bardzo.
Zmiana w art. 64 jest po prostu konsekwencją zmian w poprzednich artykułach.
Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujmy do głosowania.
Kto z pań senator i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę

o podniesienie ręki. (11)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.



Wspólne posiedzenie KRPS (35.), KPCP (49.) oraz KU (96.)
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Przepraszam bardzo, czy pani senator Sztark przedstawi stanowisko komisji?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 08)
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