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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zapis stenograficzny 
(2347) 

Wspólne posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej (437.), 

Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (302.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej (283.) 

w dniu 28 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 – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podat-

kowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 30) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr 

Zientarski) 

Przewodniczący Piotr Zientarski: 

Otwieram posiedzenie trzech połączonych komisji: Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Teryto-

rialnego i Administracji Państwowej. 

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych 

w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy wniosek, najdalej idący, to wniosek o odrzu-

cenie ustawy. 

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? 

(Głos z sali: Której ustawy?) 

O zmianie kodeksu postępowania administracyjnego… Głosujemy. 

Kto jest za odrzuceniem ustawy… 

(Głos z sali: Za przyjęciem wniosku.) 

…przepraszam, za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (2) 

Kto jest przeciw? (9) 

Kto wstrzymał się od głosu? (2) 

Wniosek o odrzucenie ustawy nie został przyjęty. 

W związku z tym głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (10) 

Kto jest przeciwny? (2) 

Kto się wstrzymał? (1) 

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

Sprawozdawcą był pan senator Kieres. Czy zgadza się być nim nadal? Tak. 

Dziękuję bardzo. 

Zamykam posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Pra-

worządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-

stwowej. 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

Komisja samorządu jest już wolna. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 32) 
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