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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1364)

Wspólne posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (153.)

oraz Komisji Praw Człowieka
Praworządności i Petycji (158.)

w dniu 3 lutego 2010 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 58)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Za chwilę rozpoczniemy
wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Do rozpatrzenia mamy punkt dotyczący ustawy o zmianie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Infor-
macji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo, dwie komisje obradowały wnikliwie nad zmianą dotyczącą
ustawy, o której przed chwilą wspomniałem, i co do dziewięciu poprawek mamy zbieżne
stanowisko. Proponuję, aby te poprawki, od pierwszej do dziewiątej, przegłosować blokiem,
ponieważ zostały one omówione na posiedzeniach naszych komisji. Jeżeli nie będzie sprze-
ciwu, to zarządzę takie głosowanie. A nad poprawką dziesiątą będziemy głosować oddziel-
nie, bo to jest poprawka, która została przegłosowana przez komisję praw człowieka.

Nie słyszę sprzeciwu, w związku z tym zarządzam głosowanie nad poprawkami
od pierwszej do dziewiątej.

Kto za? (12)
Komisje jednogłośnie poparły poprawki.
Teraz przechodzimy do poprawki dziesiątej.
Poproszę pana mecenasa, aby członkom komisji samorządu powiedział

w dwóch słowach, na czym ta poprawka polega.

Główny Legislator
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Dziękuję.
Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
W skrócie, poprawka dziesiąta koreluje termin uchylenia przepisu art. 46 pkt 2

ustawy o Schengen z terminem wejścia w życie zmian art. 3 i 4 tej ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.
To jest kwestia oczywista; rozumiem, że nie ma żadnych wątpliwości.



Wspólne posiedzenie KSTAP (153.) oraz KPCPP (158.)
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Przechodzimy do głosowania nad poprawką dziesiątą.
Kto za? (12)
Poprawka została poparta jednogłośnie.
Zakończyliśmy etap głosowań. Pozostaje nam jeszcze kwestia ustalenia spra-

wozdawcy.
Prosiłbym pana senatora Swakonia, aby dalej pełnił tę funkcję w imieniu połą-

czonych komisji.
Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Piotrowiczowi.
Zamykam nasze wspólne posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 03)
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