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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zapis stenograficzny 
(2282) 

Wspólne posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej (429.), 

Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (287.) 

oraz Komisji Rodziny 

i Polityki Społecznej (202.) 

w dniu 15 czerwca 2011 r. 

VII kadencja 

 



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym. 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 11) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr 

Zientarski) 

Przewodniczący Piotr Zientarski: 

Proszę zająć miejsca. 

Chcę poinformować, że trzy komisje mają kworum. 

W związku z tym otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

W porządku obrad naszych komisji jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych 

podczas posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-

wilnego. Właściwie były to poprawki zgłoszone już podczas posiedzenia komisji, a nie 

posiedzenia plenarnego. 

(Głos z sali: Tak jest.) 

W związku z tym… Czy ktoś… 

Witam serdecznie pana ministra Sosnowskiego. 

Chcę zapytać: czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie poprawek? Nie widzę 

chętnych. 

Przystępujemy do… 

(Senator Stanisław Piotrowicz: …Nam mówili, że dziesięć minut po zakończeniu…) 

Nie, to nie to posiedzenie komisji. To nie ta ustawa. 

(Senator Stanisław Piotrowicz: Nie z komisją praw człowieka?) 

Z komisją praw człowieka – dziesięć minut po, na dole, Panie Senatorze. Bo są 

dwa posiedzenia komisji. 

(Senator Zbigniew Romaszewski: A pierwsze?) 

A pierwsze bezpośrednio… 

(Głos sali: Bezpośrednio po. Z pana udziałem.) 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

(Senator Stanisław Piotrowicz: To kodeks cywilny?) 

Cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. 

Proszę państwa, są… 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

…trzy komisje. Chcę poinformować, że mamy sprawozdania: Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji – z wnioskiem o przyjęcie bez poprawek; Komisji 

Ustawodawczej – z wnioskiem o przyjęcie bez poprawek; i z dwiema poprawkami 

zgłoszonymi przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. 
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Najdalej idący wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W razie 

nieprzyjęcia tego wniosku będziemy głosować nad poprawkami. 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (11) 

Kto jest przeciw? (2) 

Kto się wstrzymał od głosu? (0) 

Stwierdzam, że został przyjęty wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Było trzech sprawozdawców w sprawie ustawy. Teraz należy wyznaczyć jedne-

go sprawozdawcę. 

Senator Mieczysław Augustyn: 

Proponuję pana przewodniczącego. 

Przewodniczący Piotr Zientarski: 

Dziękuję bardzo. 

Nie ma innych propozycji. Przyjmuję propozycję. 

Zamykam posiedzenie trzech komisji senackich. 

Dziękuję bardzo. 

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Admi-

nistracji Państwowej odbędzie się za pięć minut w sali nr 176. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 15) 
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