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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zapis stenograficzny 
(2428) 

Wspólne posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej (454.) 

oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (318.) 

w dniu 14 września 2011 r. 

VII kadencja 

 



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym. 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks wykroczeń. 

 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 44) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr 

Zientarski) 

Przewodniczący Piotr Zientarski: 

Proszę państwa, rozpoczynamy posiedzenie połączonych komisji – Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków do ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń. 

Wszyscy państwo wiecie, że zostało złożonych kilka wniosków. 

Rozpoczynamy od głosowania nad wnioskiem najdalej idącym – o odrzucenie 

ustawy. 

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy? (5) 

Kto jest przeciwny? (5) 

Wniosek nie uzyskał poparcia większości. 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Proszę? 

(Głos z sali: Kto się wstrzymał…) 

Kto się wstrzymał? (1) 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

No ale wniosek nie uzyskał poparcia większości. 

(Głos z sali: Jest jeden głos.) 

No rozumiem, ale wniosek nie uzyskał poparcia większości. 

Teraz przegłosujemy kolejny wniosek – o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (5) 

Kto jest przeciwny? (5) 

Kto się wstrzymał? (1) 

Wniosek nie uzyskał poparcia większości. 

Teraz… 

(Głos z sali: Poprawki.) 

Poprawki. Głosujemy nad poprawkami. 

Pierwsza jest poprawka senatora Andrzejewskiego, w której wyraz „sprzedaż” 

zastępuje się wyrazami „działalność handlowa”. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5) 

Kto jest przeciwny? (5) 

Kto się wstrzymał od głosu? (1) 

Poprawka nie uzyskała poparcia większości. 
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Poprawka druga, również senatora Andrzejewskiego, dotyczy skreślenia 

w art. 60
3
 w §1 wyrazu „lub”. W przepisie jest zapisane: na terenie gminy lub na tere-

nie, który jest… 

(Głos z sali: …przez nią zarządzany.) 

…przez nią zarządzany. Tak jest. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4) 

Kto jest przeciwny? (6) 

Również ta poprawka nie została przyjęta. 

(Głos z sali: A kto się wstrzymał?) 

Jedna osoba się wstrzymała. 

Poprawka nie została przyjęta. 

I ostatnia poprawka, to jest poprawka trzech senatorów: pana marszałka Roma-

szewskiego, senatora Piotrowicza i senatora Cichonia. Chodzi o dodanie, że przepisu 

§1 nie stosuje się do sprzedaży grzybów, owoców leśnych, płodów rolnych, kwiatów 

oraz rękodzieła. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

No, ale bursztyny w srebrze to jest rękodzieło. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7) 

Kto jest przeciwny? (3) 

Rękodzieło to też wyroby z bursztynów. 

Kto się wstrzymał? (1) 

Poprawka została przyjęta. 

Ja byłem sprawozdawcą ustawy. Czy ktoś…? Czy są inne propozycje? Nie ma. 

Dziękuję. 

Zamykam… 

(Głos z sali: A co z wnioskiem mniejszości?) 

Ja złożę wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

(Głos z sali: Kto jeszcze składa?) 

Kto się do niego przychyla? Pan senator Kieres. 

(Senator Stanisław Piotrowicz: A my – wniosek o odrzucenie ustawy.) 

Tak jest. Dziękuję bardzo. 

W tej chwili zamykam posiedzenie. 

(Głos z sali: Wspólne posiedzenie.) 

Wspólne. Dziękuję bardzo. 

(Głos z sali: Jest większa mniejszość i mniejsza mniejszość.) 

Pozostaje Komisja Ustawodawcza. 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Tak, teraz będzie sprawozdanie z działalności Komisji Ustawodawczej. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 48) 
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