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Sprawozdanie Stenograficzne

z 55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 26 maja 2010 r.
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2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie po-
datkowym oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji z dzia³alnoœci 2009 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2009 roku.

7. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 20. rocznicê wyborów do odrodzonego
samorz¹du terytorialnego.

8. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Porz¹dek obrad*

55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 26 maja 2010 r.

* Porz¹dek obrad 55. posiedzenia nie zosta³ zatwierdzony przez Senat.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan
Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram piêædziesi¹te pi¹te posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Witolda Idczaka oraz pana senatora An-
drzeja Szewiñskiego. Listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator Andrzej Szewiñski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na szeœædziesi¹tym siód-
mym posiedzeniu w dniu 20 maja bie¿¹cego roku
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych; do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko-
deks karny oraz ustawy – Kodeks postêpowania
karnego; do ustawy o wyrobach medycznych.
Sejm przyj¹³ te¿ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym
oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego
„Polskie Koleje Pañstwowe”.

Informujê, ¿e Sejm na tym samym posiedzeniu
w dniu 21 maja przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu
do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary
pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w sy-
stemie dozoru elektronicznego; do ustawy o zmia-
nie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnoœci. Sejm przyj¹³ te¿ wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
oraz niektórych innych ustaw. Sejm odrzuci³ wszy-
stkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego oraz jedyn¹ po-
prawkêSenatudoustawyozmianieustawyo Insty-
tucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
piêædziesi¹tego drugiego posiedzenia stwierdzam,
¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego trzecie-
go posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem
Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia se-
natorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego pi¹tego posiedzenia
obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz
niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³al-
noœci 2009 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku.

7. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 20. ro-
cznicê wyborów do odrodzonego samorz¹du tery-
torialnego.

8. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony
Narodowej.

Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego,
punktu szóstego oraz punktu ósmego porz¹dku
obrad, pomimo ¿e druki zosta³y dostarczone
w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34
ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeœli nie us³yszê
sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
przedstawion¹ propozycjê.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

Wysoki Senacie, proponujê zmianê kolejno-
œci rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia-



³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹ o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji w 2009 r.
– i rozpatrzenie go jako punktu drugiego porz¹d-
ku obrad.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Sprzeciw.)
Wobec braku g³osu sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tu jest sprzeciw.)
(G³os z sali: By³ sprzeciw.)
No ale kiedy?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Teraz.)
(Senator Jan Dobrzyñski: No teraz.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jest sprzeciw tu na

sali.)

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku, jest wniosek naszego klubu,
¿eby zdj¹æ z porz¹dku dziennego, z tego porz¹dku
obrad, w zwi¹zku z decyzj¹ pana marsza³ka, któr¹
mam na piœmie, punkt: stanowisko Senatu
w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r.…

(Rozmowy na sali)
…gdy¿ pan marsza³ek w odpowiedzi na moje

pismo nie wyrazi³ zgody na skrócenie tego trzy-
dniowego terminu z dwudziestego czwartego…
Chyba ¿e pan marsza³ek odwo³a swoj¹ decyzjê, to
wtedy mo¿emy to rozpatrywaæ. Takie jest nasze
zdanie.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Zwo³anie komi-
sji…)

Przypomnê jeszcze, ¿e na polecenie pana mar-
sza³ka, zreszt¹, z³o¿y³em o tym informacjê panu
marsza³kowi, wczeœniej, w pi¹tek, zwo³aliœmy po-
siedzenie komisji i na tym posiedzeniu wiêkszoœæ
komisji zdecydowa³a, ¿e jednak nale¿y utrzymaæ
ten termin wtorkowy, zaprosiliœmy szesnaœcie
osób z ró¿nych instytucji, i odbyliœmy wczoraj pra-
wie szeœciogodzinne posiedzenie komisji. W zwi¹z-
ku z tym ten termin nie zosta³ dotrzymany, a w po-
rz¹dku mieliœmy zapis: je¿eli komisja przed³o¿y
sprawozdanie. Komisja nie jest w stanie… Dopiero
w tej chwili mo¿emy z³o¿yæ sprawozdanie. Je¿eli
wiêc pan marsza³ek zmieni swoj¹ decyzjê, to wtedy
mo¿emy to rozpoznawaæ. Dopóki zaœ pan marsza-
³ek nie zmieni tej decyzji, to nie mo¿emy. Dziêkujê.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Marsza³ek nie cho-
r¹giewka, ¿eby zmienia³ decyzjê.)

(Poruszenie na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja poprosi³em pana o rozpa-
trzenie tego w pi¹tek, tak aby te wszystkie terminy
zosta³y dochowane. Pan tego, Panie Senatorze,
nie zrealizowa³, wiedz¹c…

(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Marsza³ku,
proszê wobec tego o udzielenie mi g³osu w trybie
sprostowania niew³aœciwej treœci wypowiedzi.)

(G³os z sali: Pan Marsza³ek krêci…)
Nie, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja odwo³ujê siê do

protoko³u komisji. To jest insynuacja, Panie Mar-
sza³ku! Ja pana decyzjê zrealizowa³em, narusza-
j¹c dobre obyczaje w Senacie.)

Panie Senatorze!
(Senator Piotr Andrzejewski: Na dwa dni œci¹g-

n¹³em tu wszystkich senatorów. I proszê mi nie
insynuowaæ, ¿e ja czegoœ nie zrealizowa³em…)

Panie Senatorze!
(Senator Piotr Andrzejewski: …bo pan mnie ob-

ra¿a w tym momencie!)
Panie Senatorze, proszê na mnie nie krzyczeæ!
(Senator W³adys³aw Dajczak: To pan marsza-

³ek krzyczy.)
(G³os z sali: Ktoœ tu krêci…)
(Poruszenie na sali)
Wprowadzi³em ten punkt do porz¹dku obrad.

Ten punkt by³ konsultowany na posiedzeniu Kon-
wentu Seniorów…

(Senator Andrzej Owczarek: Co to siê dzieje…)
…przed poprzednim…
(Senator Stanis³aw Kogut: Zaw³aszczanie pañ-

stwa…)
…posiedzeniem. Nie by³o w stosunku do tego

uwag, w zwi¹zku z tym wprowadzam ten punkt do
porz¹dku dziennego. Sprawa jest jasna.

(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-

sza³ku, czy mo¿na? Nie uzyska³ w dniu dzisiej-
szym…)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przestañmy…)

Dobrze.
Jest wniosek formalny o zdjêcie tego punktu,

tak?
(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-

sza³ku, jeœli mo¿na…)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku, jeœli pan senator Andrze-
jewski zg³osi³ taki wniosek, to ja ten wniosek tyl-
ko poprê. Ale s¹dzê, ¿e tutaj panu senatorowi
Andrzejewskiemu chodzi³o o coœ zupe³nie inne-
go, a mianowicie o proceduralne zastrze¿enia co
do trybu przeprowadzenia, rozpatrzenia tego
punktu.

(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Bender: Nie przeszkadzaæ!)
Wiemy, Panie Marsza³ku, ¿e pan marsza³ek nie

wyrazi³ zgody na skrócenie postêpowania odnoœ-
nie do tego punktu, to jest informacja, któr¹ pan
senator Andrzejewski otrzyma³ na piœmie. I w tej
chwili pan marsza³ek niejako ³amie swoje wczeœ-
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niejsze ustalenie, wprowadzaj¹c to na to posie-
dzenie.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Andrzejewski zwróci³ siê do pana

marsza³ka z proœb¹ o skrócenie tego czasu…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Kiedy?)
…nie uzyska³ zgody i, jak rozumiem, w zwi¹zku

z t¹ decyzj¹ pana marsza³ka tego punktu w dniu
dzisiejszym byæ nie powinno.

Jeœli pan marsza³ek uzna, ¿e ten punkt ma byæ
rozpatrywany, to my… to ja zg³oszê wniosek
o zmianê porz¹dku obrad. Ale rozumiem, ¿e na to
jeszcze bêdziemy mieli czas. Dziêkujê bardzo.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku!)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie… Tak. Ja wyrazi³em zgodê na wprowa-
dzenie tego do porz¹dku, zreszt¹ wyrazi³em zgodê
tak¿e na skrócenie i senator zaakceptowa³…

Teraz, jak rozumiem…
(Rozmowy na sali)
…jest wniosek o zdjêcie tego z porz¹dku, tak?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie, nie ma.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-

sza³ku, ja mam przed sob¹ pismo, w którym pan
marsza³ek nie wyra¿a zgody na skrócenie proce-
dury rozpatrywania tego wniosku.)

Panie Senatorze, koñczê na tym dyskusjê. Do-
brze?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Rozumiem.)
(Poruszenie na sali)
Plenarnie ca³y Senat zgodzi³ siê na wprowadze-

nie tego…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie!)
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Zgodzi³ siê… Proszê pañstwa, koñczê tutaj dys-

kusjê formaln¹.
(Senator W³adys³aw Ortyl: W sprawie formal-

nej, Panie Marsza³ku!)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku, nie mo¿e byæ tak, ¿e pan po
prostu jednym tchem czyta, nie podnosz¹c oczu,
i mówi, ¿e nie ma g³osów sprzeciwu. Przecie¿ tak
nie mo¿e byæ…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

…przecie¿ to jest zarejestrowane, da siê odtwo-
rzyæ…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, porz¹dek posiedzenia zosta³
rozdany znacznie wczeœniej…

(Senator Jan Dobrzyñski: Kiedy?)
Porz¹dek posiedzenia by³ rozdany. Mia³ pan

ten porz¹dek? Mia³ pan ten porz¹dek.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Tak, mia³em. Ale

pan czyta procedurê i ja czekam na odpowiedni
moment. No nie mo¿e byæ tak, ¿e…)

(Rozmowy na sali)
Jest… Czy jest… Rozumiem, ¿e jest wniosek

o skreœlenie tego punktu.
(G³os z sali: Tak.)
(Senator Jan Dobrzyñski: Chwileczkê, chwile-

czkê.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie, nie, nie.)
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, czy

mo¿na zabraæ g³os?)
Senator Kaleta. W sprawie formalnej, tak?

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku, pan przed chwil¹ powiedzia³,
¿e porz¹dek zosta³ rozdany. Ja chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e to jest projekt, my go dopiero mo¿emy
akceptowaæ. To jest do zatwierdzenia. Tak ¿e pro-
szê nam nie mówiæ, ¿e to jest porz¹dek, który zo-
sta³ przez nas zaakceptowany.

(Senator Krzysztof Majkowski: …dopiero do za-
akceptowania.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Zgodnie z tym projektem procedujemy.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Chcia³bym

uzasadniæ wniosek…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Senator Karczewski.
(Senator Piotr Zientarski: Jest wniosek przeciw-

ny…)

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym zg³osiæ wniosek formalny

o skreœlenie tego punktu…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
…z dzisiejszego porz¹dku obrad.
Chcia³bym ten wniosek wyraŸnie uzasadniæ

i dwa zdania…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój.)
…na ten temat powiedzieæ.
Panie Marsza³ku, na posiedzeniu Konwentu

Seniorów mówi³em o tym i uprzedza³em pana
marsza³ka oraz przewodnicz¹cego klubu PO, ¿e
bêdziemy zg³aszaæ wniosek o skreœlenie… A wiêc
tutaj bardzo szybkie przeczytanie tego przez pana
marsza³ka wprowadzi³o nas w pewnego rodzaju
zak³opotanie, bo nie wiedzieliœmy, czy pan mar-
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sza³ek ju¿ tym krótkim pytaniem zatwierdza po-
rz¹dek obrad…

Ja wnoszê formalnie o skreœlenie tego punktu
z dzisiejszego porz¹dku obrad, uzasadniaj¹c, ¿e
nie jest to odpowiedni moment na prowadzenie tej
debaty, tej dyskusji, i to z ró¿nych powodów.

Prosiliœmy, i jest wniosek pana senatora Ben-
dera o to, aby wprowadziæ do dzisiejszego porz¹d-
ku obrad informacjê rz¹du na temat katastrofy
w Smoleñsku…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie, nie, chwileczkê!)
Jest to temat…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, najpierw…)
…na tyle wa¿ny i na tyle…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

W tej chwili rozmawiamy o wniosku formal-
nym, który pan z³o¿y³.

Czy jest wniosek przeciwny?
(Senator Piotr Zientarski: Tak, jest wniosek

przeciwny.)
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, w kwe-

stii formalnej. Mo¿na?)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku, wydaje mi siê, ¿e…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Kto jeszcze

w kwestii formalnej?)
Panie Marsza³ku, wydaje mi siê, ¿e ta sprawa

wymaga pewnego wyjaœnienia. Mieliœmy tutaj
przed chwil¹ przyk³ad rozbie¿nych opinii pana
marsza³ka i pana przewodnicz¹cego Andrzejew-
skiego, w zwi¹zku z tym zg³aszam wniosek o prze-
rwê i o zwo³anie Konwentu Seniorów, ¿eby tê
sprawê wyjaœniæ.

(Senator Ryszard Bender: Tak jest.)
Nie mo¿e byæ tak, ¿e w tej chwili ta sprawa bê-

dzie przeg³osowana. My chcemy, ¿eby to zosta³o
do bólu wyjaœnione. Tak ¿e ja sk³adam wniosek
o pó³godzinn¹ przerwê.

(G³os z sali: Najlepiej o komisjê œledcz¹.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja te¿ uwa¿am, ¿e trzeba w kolejnoœci te pro-

blemy, które zosta³y tu… Pierwsza sprawa to by³o
odwo³anie pañskiej decyzji i wyjaœnienie spraw,
które zg³asza³ pan senator Andrzejewski, a póŸ-
niejsza – ewentualnie wniosek o g³osowanie co do

zdjêcia z porz¹dku… I myœlê, ¿e w takim porz¹dku
powinniœmy procedowaæ.

(Senator Stanis³aw Kogut: Zróbcie sobie prze-
rwê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan Kaleta w³aœnie z³o¿y³ podobny wniosek,

tak ¿e ja ju¿…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marsza³ku!
Jesteœmy w trakcie procedury wniosku for-

malnego – bo zosta³ zg³oszony wniosek o skreœ-
lenie punktu… Sk³adam wniosek przeciwny.
Uwa¿am, ¿e przerwa jest nieuzasadniona, po-
niewa¿ jesteœmy w trakcie realizowania proce-
dury wniosku formalnego i ona musi byæ zakoñ-
czona. Przerwa jest w tym momencie zupe³nie
nieuzasadniona i jej og³oszeniu równie¿ jestem
przeciwny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rocki.
(Senator Piotr Kaleta: Panie Senatorze, jest coœ

takiego, co siê nazywa…)

Senator Marek Rocki:

Poniewa¿ dyskusja dotycz¹ca tego punktu i de-
cyzji pana marsza³ka odby³a siê przed chwil¹ na
posiedzeniu Konwentu Seniorów, og³aszanie
przerwy i ponowne zwo³ywanie konwentu w tej
samej sprawie jest, jak uwa¿am, niezasadne.

(Senator Ryszard Bender: Repetitio est mater
studiorum.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przystêpujemy do g³osowania nad…
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku!
Ja jednak opowiadam siê za tym, ¿eby odby³o

siê posiedzenie Konwentu Seniorów. A to z tego
wzglêdu, ¿e oto teraz, na posiedzeniu, dowiedzie-
liœmy siê, ¿e najprawdopodobniej – no, nie chcê
przes¹dzaæ – zosta³ z³amany regulamin. Trzeba
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najpierw wyjaœniæ tê kwestiê, a dopiero potem bê-
dzie mo¿na dalej procedowaæ. Proponujê przerwê,
w³aœnie po to, ¿eby odby³ siê Konwent Seniorów.

(Senator Piotr Zientarski: Ju¿ siê odby³.)
(Senator Ryszard Bender: Porozmawiacie pó³

godziny i…)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale to jest de-

cyzja marsza³ka.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czy pan chce zabraæ g³os w tej
samej sprawie?

Senator W³adys³aw Ortyl:

Tak, Panie Marsza³ku, bo trzeba wyjaœniæ spra-
wy regulaminowe, a poza tym pan senator Andrze-
jewski, w zwi¹zku z tym, o czym mówi³, zosta³ po-
s¹dzony… obra¿ony przez pana marsza³ka. To jest
wielka rzecz i moim zdaniem trzeba to wyjaœniæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem. Jest komisja etyki, która dzia³a,
i ona mo¿e…

(G³os z sali: G³osujemy.)
(Rozmowy na sali)
No, proszê pañstwa… W tej chwili g³osujemy…
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Marsza³ku!
Prosi³bym pana o zachowanie dobrego obycza-

ju. To jest Senat. Nie bêdzie ¿adn¹ ujm¹ dla pana
marsza³ka to, ¿e zrobi pan piêtnaœcie minut prze-
rwy. Naradzi siê pan z Konwentem Seniorów, my
jako senatorowie równie¿ siê naradzimy.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No, ale w tej
chwili…)

Panie Marsza³ku, apelujê do pana marsza³ka
o podjêcie decyzji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, spóŸni³em siê dlatego, ¿e koñ-
czyliœmy posiedzenie Konwentu Seniorów, na
którym w³aœnie tê sprawê omawialiœmy. W zwi¹z-
ku z tym nie ma potrzeby, ¿eby po piêtnastu mi-
nutach omawiaæ to samo, bo dojdziemy do takich
samych wniosków.

Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku, uwa¿am, ¿e przeciwny wnio-
sek pana senatora Witczaka jest zupe³nie nieza-
sadny, jest b³êdem. Nie mamy…

(Rozmowy na sali)
Momencik…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój. Panie Senatorze, by³ g³os za, je¿eli chodzi o…)
Tak. By³ g³os za i by³ g³os przeciw.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: By³ g³os prze-

ciw.)
Jednak nie mo¿emy, Panie Marsza³ku, uzasa-

dniaæ g³osu przeciwnego tym, ¿e procedujemy
i dlatego nie mo¿emy robiæ przerwy.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
Nie ma takiego regulaminowego zapisu, który

zabrania³by nam w tej chwili…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Oczywiœcie,

ale podejmujê…)
…og³oszenia przerwy.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze…)
A wiêc proszê o logiczne uzasadnianie swoich

wniosków i o to…
(Senator Ryszard Bender: Trzeba dogadaæ siê

na posiedzeniu konwentu, Panie Marsza³ku.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, piêtnaœcie minut temu skoñ-
czyliœmy posiedzenie konwentu; dyskutowaliœmy
nad t¹ sam¹ spraw¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Karczewskiego…

(Senator Ryszard Bender: Dyktatura mar-
sza³ka!)

…o zdjêcie tego punktu z porz¹dku obrad.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Panie Marsza³ku!)
Chodzi o sprawozdanie Krajowej Rady.
(G³os z sali: Trzeba przeczytaæ decyzjê. Niech

ktoœ przeczyta decyzjê.)
Przystêpujemy do g³osowania.
Panowie Senatorowie…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Jeszcze tylko jedno

s³owo wyjaœnienia.)
Panie Senatorze, wyjaœniaæ bêdziemy póŸniej.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie, przed g³osowa-

niem.)
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Zwo³aliœmy posiedzenie klubu…
(Senator Piotr Zientarski: G³osujemy.)
…praktycznie kilka minut przed obradami

w celu… Nasz szef, przewodnicz¹cy, mia³ nas po-
informowaæ o decyzjach podjêtych na posiedze-
niu Konwentu Seniorów. Otwarcie obrad klubu
opóŸni³o siê o piêæ minut i nie ma…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

(Senator Ryszard Bender: Nie by³o posiedzenia
klubu.)

Dlatego oczekujemy, ¿e pan marsza³ek… Panie
Marsza³ku, apelujê do pana marsza³ka…
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, rozumiem ten apel, ale ju¿
przyst¹piliœmy do g³osowania.

Jest wniosek pana senatora Karczewskiego. Tê
sprawê trzeba rozstrzygn¹æ – albo w lewo, albo
w prawo.

(Senator Roman Ludwiczuk: Tak.)
Wniosek pana senatora Karczewskiego o zdjê-

cie z porz¹dku obrad sprawozdania Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Karczew-
skiego?

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 65 senatorów 20 g³osowa³o za, 42 – przeciw,

3 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 1)
Wniosek pana senatora Karczewskiego zosta³

odrzucony.
(Senator Piotr Kaleta: Teraz wniosek o przerwê.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Roz-

wi¹zaæ Senat!)
Ten punkt zostanie utrzymany, jako punkt

drugi porz¹dku obrad.
Ponadto proponujê uzupe³nienie porz¹dku ob-

rad o nastêpuj¹ce punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym
Banku Polskim – i rozpatrzenie go jako punktu
siódmego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach odszkodowaw-
czych przys³uguj¹cych w razie wypadków i cho-
rób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go
jako punktu ósmego; stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki
Bia³orusi o zasadach ma³ego ruchu granicznego,
podpisanej w Warszawie w dniu 12 lutego 2010 r.
– i rozpatrzenie go jako punktu dziewi¹tego; trze-
cie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo upad³oœciowe i naprawcze – i rozpatrzenie
go jako punktu przedostatniego porz¹dku obrad.

Jeœli nie bêdzie sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ przedstawion¹ propozycjê.

Informujê, ¿e pan senator Ryszard Bender
w dniu 14 maja 2010 r. – zgodnie z art. 34 ust. 3
Regulaminu Senatu – zg³osi³ wniosek o uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad o punkt: informacja
rz¹du dotycz¹ca wyjaœnienia przyczyn i okolicz-
noœci katastrofy w Smoleñsku.

Po zasiêgniêciu opinii Konwentu Seniorów po-
stanowi³em nie uwzglêdniaæ zg³oszonego wniosku.
Informacja w sprawie dzia³añ podjêtych przez rz¹d
po katastrofie pod Smoleñskiem, zmierzaj¹cych

do wyjaœnienia jej przyczyn, jak równie¿ wstêpny
raport, zosta³y przedstawione i podane do publicz-
nej wiadomoœci. Ca³y czas trwaj¹ prace nad ostate-
cznym ustaleniem przyczyn katastrofy. W zwi¹zku
z tym nie ma dodatkowych elementów, które by
uzasadnia³y wprowadzenie tego punktu.

(Senator W³adys³aw Dajczak: I nie bêdzie.)
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,

mogê?)
Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój

wniosek?
(Senator Ryszard Bender: Czy mogê to uzasa-

dniæ?)
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku, to by³o do przewidzenia, cho-
cia¿ stara³em siê spe³niæ wszystkie warunki. Cho-
dzi³o o to, a¿eby równie¿ Senat móg³ wypowiedzieæ
siê w tej tak wa¿nej sprawie, która bulwersuje na-
ród i wprawia w zdumienie parlamentarzystów
z Zachodu. Niedawno osoby z krêgów Rady Europy
pyta³y mnie, czy to prawda, ¿e nie ca³y polski parla-
ment rozpatruje tê sprawê. Tak jest. Nie mo¿e chy-
ba byæ tak, ¿e jedynie Sejm jest wra¿liwy, a Senat
sprawê pomija. Jesteœmy izbami równoprawnymi.
W odbiorze spo³ecznym, w odbiorze narodu pol-
skiego to siê zapisze po wsze czasy jako coœ wrêcz
niezrozumia³ego. W zwi¹zku z tym, Panie Mar-
sza³ku, bardzo pana proszê… Dotrzyma³em termi-
nu i liczy³em na to, ¿e je¿eli z³o¿ê wniosek w termi-
nie, to pan marsza³ek, maj¹c siedem dni – my se-
natorzy mamy dziesiêæ – w³¹czy wniosek do tego
projektu, doceni wagê sprawy. To, ¿e na ten temat
tyle siê mówi w mediach, tyle siê o tym rozmawia,
to nie wszystko. Tu chodzi o honor naszej Izby, o to,
¿eby nasza Izba nie by³a milczkiem w sprawie tej
wielkiej katastrofy, w której zgin¹³ prezydent Naj-
jaœniejszej Rzeczypospolitej. Pan prezydent by³ tu-
taj i otwiera³ pierwsze posiedzenie Senatu. W kata-
strofie zginê³a jego ma³¿onka, zginêli dowódcy
wszystkich rodzajów wojsk, zginêli nasi koledzy
parlamentarzyœci, zginêli nasi senatorzy. Jak my
mo¿emy nie powiedzieæ na ten temat ani s³owa?
(Oklaski)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Pa-
nie Senatorze.)

Nie, Panie Marsza³ku, proszê pozwoliæ mi mó-
wiæ, jeœli rzeczywiœcie chce pan wystêpowaæ tutaj
nie jako capo di tutti capi, ale jako capo da tavola.
Pan jako przewodnicz¹cy, jako pan sto³u, powi-
nien nam wszystkim daæ mo¿liwoœæ wypowiedze-
nia siê, a nie ucinaæ, tak jak pan to zrobi³ w stosun-
ku do naszego senatora, pana Andrzejewskiego…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Panie Marsza³ku, proszê pozwoliæ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê koñ-

czyæ, bo chcê…)
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(Senator Stanis³aw Karczewski: Pan senator
ma dwadzieœcia minut na uzasadnienie.)

Panie Marsza³ku…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Rozumiem, ¿e

podtrzymuje pan wniosek.)
Panie Marsza³ku, sprawa jest tak wa¿na, ¿e a¿

dziwi i krêpuje nas wszystkich, mnie równie¿ jako
pañskiego belfra, ¿e pan w ten sposób stawia
sprawy istotne dla narodu. (Oklaski)

Panie Marsza³ku, s³ysza³ pan zapewne o tym, ¿e
zaniepokojeni s¹ równie¿ przyjaciele Moskale – u¿y-
jê jêzyka Mickiewicza. Przyjaciele Rosjanie dziwi¹
siê, ¿e my prawie nie reagujemy i ¿e przyjmujemy
z jakimœ niewolniczym uk³onem wszystkie wiado-
moœci, które przychodz¹ z Rosji, w sprawie tej tragi-
cznej katastrofy. Jesteœmy zaniepokojeni – mówi¹ –
tym, ¿e niezale¿noœæ polska dzisiaj, jutro mo¿e siê
okazaæ powa¿nie zagro¿ona. My zaœ, Senat, nie ma-
my nad tym powa¿nym zagro¿eniem debatowaæ?
Skoro oni, bracia Moskale – jak pisa³ kiedyœ Mickie-
wicz i inni poeci – mówi¹ nam te s³owa.

Drodzy Pañstwo, ju¿ koñczê, bo wiem, ¿e pan
marsza³ek w pewnym momencie spowoduje, ¿e
bêdê musia³ zejœæ z mównicy, chocia¿ chyba nie
dopuszczam siê nadu¿ycia w tej sprawie. Znaj¹c
jednak jego stanowisko… (Oklaski)

Tak jest, klaskajcie panowie z PO, róbcie zaba-
wê ze sprawy powa¿nej…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja panu nie

odbieram g³osu, ale niech pan po prostu nie wpro-
wadza jakichœ elementów osobistych.)

Panie Marsza³ku, chcê jeszcze coœ powiedzieæ.
Teraz nasi przyjaciele, pan Aleksander Bondariew,
pan W³adimir Bukowski, pani Natalia Gorbaniew-
ska, mówi¹, ¿e my, Polacy, zachowujemy siê jak
milczkowie. A kiedyœ Aleksander Hercen mówi³
o Polsce „Mater dolorosa”. Wielopolski nie chcia³
tego s³uchaæ. Nie chcia³ tego s³uchaæ i wiemy, jakie
skutki w zwi¹zku z tym nast¹pi³y. Po tym, co siê
sta³o, dziwi¹ siê wszêdzie… S³yszymy ci¹gle, ¿e
w ka¿dym kraju œwiata, nie tylko europejskim,
w takim wypadku któryœ minister, a nawet pre-
mier powinien powiedzieæ: w celu wyjaœnienia
sprawy podajê siê do dymisji. I o to apelujê do pana
premiera Tuska. Apelujê, a¿eby dla wykazania
bezstronnoœci pozwoli³, poprzez taki gest, urato-
waæ honor narodu i stwierdzi³, ¿e sprawê musimy
dog³êbnie zbadaæ. A Senat nie mo¿e milczeæ. Nie je-
steœmy od milczenia, jesteœmy od debaty.

Panie Marsza³ku, dziêkujê, ¿e pan przy swoim
temperamencie wytrzyma³ moje wyst¹pienie.
Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.

Przystêpujemy do g³osowania nad podtrzyma-
nym wnioskiem pana senatora.

(Senator Ryszard Bender: Wiadomo, ¿e on pa-
dnie. Pan tego chce.)

(Senator Mieczys³aw Augustyn: To po co pan
podtrzymuje?)

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
pana senatora Bendera.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 73 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 40

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 2)

Wniosek zosta³ odrzucony.
(Senator Ryszard Bender: Drodzy Pañstwo,

wstyd dla Senatu.)
(Senator £ukasz Abgarowicz: Niech pan nie

przesadza.)
(Senator Ryszard Bender: Nie ma w tym przesa-

dy.)
Panie Senatorze, mia³ pan ju¿ mo¿liwoœæ wypo-

wiedzenia siê.
Stwierdzam, ¿e Senat…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ja

chcia³bym z³o¿yæ wniosek formalny.)
Za chwilê.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie przerywaæ

w œrodku zdania.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Chcia³bym z³o¿yæ

wniosek formalny, bo pan marsza³ek powie, ¿e…)
Tak, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Chcia³bym z³o¿yæ wniosek formalny, ¿eby
w zwi¹zku z perturbacjami dotycz¹cymi porz¹d-
ku posiedzenia przyj¹æ ten porz¹dek w g³osowa-
niu, zatwierdziæ go g³osowaniem. Dotychczas by³y
tylko poprawki, a ja mówiê o ca³oœci porz¹dku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, takiej mo¿liwoœci nie ma.
(G³os z sali: Dlaczego nie ma?)
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek…
(Senator Ryszard Bender: Nie zatwierdzi³.)
…piêædziesi¹tego pi¹tego posiedzenia Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku,

chcia³bympowiedzieæ, ¿e zgodnie z regulaminem…)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Jest sprzeciw.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Chcia³bym powie-

dzieæ, ¿e jest mo¿liwoœæ zg³aszania wniosków for-
malnych dotycz¹cych porz¹dku obrad. Taki wnio-
sek z³o¿y³em – o przeg³osowanie porz¹dku obrad.)

(G³os z sali: Oczywiœcie.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Niech Senat przeg³o-

suje… Jest sprzeciw, g³osujemy.)
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Proszê…
(Senator Ryszard Bender: Jak to? G³osowanie

niemo¿liwe?)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Panie Marsza³ku…)
(G³os z sali: Nic siê nie da…)
Dobrze.
Proszê pañstwa, jest wniosek formalny. Przepro-

wadzê g³osowanie, chocia¿ stwarzamy precedens.
(Senator Ryszard Bender: Bardzo dobry.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie precedens, tylko

taka jest procedura.)
Kto jest za…
Przepraszam, jaki jest pana wniosek, Panie Se-

natorze?
(Senator Zdzis³aw Pupa: O zatwierdzenie po-

rz¹dku.)
O zatwierdzenie porz¹dku, tak? Dobrze.
O zatwierdzenie porz¹dku w wersji, któr¹ usta-

liliœmy przed chwil¹, wraz ze zmianami.
Kto jest za zatwierdzeniem porz¹dku wraz

z wprowadzonymi zmianami?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. (G³osowanie nr 3)*
(Poruszenie na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: Nie ma kworum.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie zosta³ za-

twierdzony.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Przerwa, Panie Mar-

sza³ku.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Przerwa, zerwane ob-

rady.)
Zarz¹dzam pó³ godziny przerwy i gratulujê tym,

którzy próbuj¹ zerwaæ obrady. Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Ton¹cy brzytwy siê

chwyta.)

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 36
do godziny 11 minut 10)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Og³aszam przerwê do godziny 14.00.
O 13.30 zbierze siê Konwent Seniorów, a o go-

dzinie 12.00 nast¹pi otwarcie wystawy pod tytu-
³em „30 maja 1960 w Zielonej Górze”, zapraszam
wszystkich pañstwa. Dziêkujê, przerwa do 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 11
do godziny 14 minut 01)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê zajmowaæ miejsca.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Proszê o chwilê spokoju.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie za-

twierdzenia porz¹dku obrad piêædziesi¹tego
pi¹tego posiedzenia Senatu wraz ze zg³oszonymi
przed przerw¹ zmianami.

Proszê wcisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na obecnych 47 obecnych senatorów 46 g³oso-

wa³o za, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 4)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat nie zatwierdzi³ porz¹dku obrad piêædziesi¹te-
go pi¹tego posiedzenia Senatu.

Zamykam posiedzenie.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Zwo³ujê Konwent Seniorów na 14.30.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 02)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4
1 £.M. Abgarowicz - - + +
2 M. Adamczak - ? + +
3 P.£. Andrzejewski + + . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + . .
5 M. Augustyn - - + +
6 G.P. Banaœ . + . .
7 R.J. Bender + + . .
8 J. Bergier . . . +
9 S. Bisztyga - . . +

10 P.J. B³aszczyk . . . .
11 B.M. Borusewicz - - + +
12 B. Borys-Damiêcka - - + +
13 J.M. Chróœcikowski . + . .
14 Z.J. Cichoñ . + . .
15 L. Cichosz # + . .
16 W. Cimoszewicz - - + .
17 G. Czelej + + . .
18 W. Dajczak . + . .
19 W.J. Dobkowski . + . .
20 J. Dobrzyñski . + . .
21 J. Duda - - + +
22 P.K. G³owski - - + +
23 S. Gogacz . + . .
24 S.A. Gorczyca . . . .
25 R.J. Górecki . . . .
26 H. Górski . + . .
27 M.T. Grubski . . . +
28 P.A. Gruszczyñski . . . +
29 T.J. Gruszka + + . .
30 A.S. Grzyb - - + +
31 W.L. Idczak + + . .
32 S.A. Iwan - - + .
33 K. Jaworski . . . .
34 S. Jurcewicz - - + +
35 P.M. Kaleta + + . .
36 S. Karczewski + + . .
37 L. Kieres - - + +
38 K.M. Kleina - - + .
39 M. Klima + + . .
40 P. Klimowicz . . . .
41 R. Knosala . . . .
42 S. Kogut + . . .
43 M. Konopka . . . .
44 B.J. Korfanty + + . .
45 S. Kowalski - - + +
46 N.J. Krajczy + + . .
47 W.J. Kraska . . . .
48 K. Kwiatkowski . . . +
49 R.E. Ludwiczuk - - + +
50 K. Majkowski + + . .
51 A. Massalski . + . .
52 Z.H. Meres . . . .

1 2 3 4
53 T. Misiak . . . +
54 A. Misio³ek . . . +
55 A.A. Motyczka - - + +
56 R.K. Muchacki - - + +
57 I. Niewiarowski - - + +
58 M. Ok³a - - + +
59 J. Olech . . . +
60 W.Z. Ortyl + + . .
61 A. Owczarek - - + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - + +
63 B.J. Paszkowski + + . .
64 Z.M. Paw³owicz - - + +
65 A. Person - - + +
66 A.K. Piechniczek - - + +
67 K.M. Piesiewicz - - + +
68 S. Piotrowicz + + . .
69 Z.S. Pupa . + . .
70 J.W. Rachoñ . . . .
71 M.D. Rocki - - + +
72 Z. Romaszewski + + . -
73 J. Rotnicka - - + +
74 J. Rulewski - - + +
75 C.W. Ryszka + + . .
76 S. Sadowski . . . .
77 J. Sepio³ - - + +
78 W. Sidorowicz - - + +
79 T.W. Skorupa . . . .
80 W. Skurkiewicz # + . .
81 E.S. Smulewicz . . . .
82 J. Swakoñ - - + +
83 Z.M. Szaleniec - - + +
84 A. Szewiñski - - + +
85 G.A. Sztark - - + +
86 M. Trzciñski - - + +
87 P. Wach - - + +
88 K.A. Wiatr + + . .
89 M.S. Witczak - - + +
90 E.K. Wittbrodt . . . .
91 G.M. Wojciechowski # + . .
92 M. Wojtczak - - + +
93 H.M. WoŸniak - - + +
94 J. Wyrowiñski - - + +
95 K.P. Zaremba + + - .
96 P.B. Zientarski - - + +
97 M. Zió³kowski . . . .

Obecnych 65 73 42 47
Za 20 32 41 46
Przeciw 42 40 1 1
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 3 0 0 0
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Otwarcie posiedzenia
Wyznaczenie sekretarzy
Przyjêcie protoko³u piêædziesi¹tego drugie-

go posiedzenia
Projekt porz¹dku obrad

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 4
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . . 4
senator W³adys³aw Ortyl. . . . . . . . . 5
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . 5

Wniosek formalny o skreœlenie z porz¹dku
obrad punktu szóstego: stanowisko
Senatu w spraw ie Sprawozdan ia
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2009 roku

senator Stanis³aw Karczewski . . . . . . 5
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . 6
senator W³adys³aw Ortyl. . . . . . . . . 6
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . . 6
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 6
senator Marek Rocki . . . . . . . . . . 6
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 6
senator W³adys³aw Ortyl. . . . . . . . . 7

senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 7
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . . 7
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 7

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odrzucenie wniosku formalnego
Podtrzymanie wniosku formalnegoo

uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt:
informacja rz¹du dotycz¹ca wyjaœnienia
przyczyn i okolicznoœci katastrofy w
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senator Ryszard Bender . . . . . . . . . 8
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G³osowanie nr 3. . . . . . . . . . . . . . . 10
Niezatwierdzenie porz¹dku obrad
Wznowienie obrad
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