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Zapis stenograficzny
(214)

15. posiedzenie
Komisji Praw Człowieka

i Praworządności
w dniu 26 kwietnia 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zbigniew Romaszewski)

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

No cóż, rozpoczynamy posiedzenie poświęcone wnioskom do nowelizacji usta-
wy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Jest złożona jedna poprawka, pani senator Gacek. Właśnie przed chwilą wyja-
śniliśmy sobie, że ta poprawka wykracza poza obszar ustawy nowelizującej i w związ-
ku z tym byłaby zakwestionowana przez Sejm, dlatego że wychodzi poza obszar naszej
dopuszczalnej ingerencji, a jeżeli nawet nie zostałaby zauważona, mogłaby być zakwe-
stionowana przez Trybunał Konstytucyjny, co też się zdarzało. Zwróciliśmy się do pani
senator Gacek o wycofanie tej poprawki właśnie w związku z przekroczeniem przepi-
sów konstytucyjnych dotyczących zakresu poprawek senackich i ustaliliśmy, że zostaje
ona wycofana. Jutro, przedstawiając ustawę, wyjaśnię sytuację dotyczącą tej poprawki.
Niezależnie od tego problem podniesiony przez panią Senator Gacek może zostać
uwzględniony w odrębnej inicjatywie ustawodawczej. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze coś, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, jeszcze głosowanie nad poprawką komisyjną. Chodzi o to, czy popieramy

swoją poprawkę, którą zgłosiliśmy.
Kto z państwa jest za poparciem poprawki Komisji Praw Człowieka i Prawo-

rządności, zgłoszonej na poprzednim posiedzeniu? (5)
Poprawka została poparta jednogłośnie i w związku z tym…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dzisiaj, zaraz będziemy nad tym głosować. Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)
Ja byłem i będę sprawozdawcą w tej sprawie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, proszę państwa, od razu zapowiadam: 9 maja o godzinie 14.00 zapraszamy

na posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Wtorek, godzina 14.00.
Powiedziałbym, że kworum warszawskie sobie zapewnimy, tak więc osoby, które mu-
siałyby przyjeżdżać z daleka, możemy w jakiś sposób usprawiedliwić. To będzie po-
siedzenie poświęcone jednej kwestii, przygotowaniu takiej uchwały, w której zwróci-
my się do IPN o udostępnienie materiałów pomocniczych, w tej chwili zablokowanych
w gruncie rzeczy.
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(Głos z sali: Komu?)
Historykom po prostu.
(Senator Andrzej Kawecki: Przepraszam, Panie Senatorze, czy może być póź-

niejsza godzina, powiedzmy 16.00?)
Już została wyznaczona 14.00. To będzie trwało króciutko. Myślę, że Warszawa

zapewni kworum.
Krzysztof, będziesz, tak? Godzina 14.00, wtorek.
(Głos z sali: Dzień Zwycięstwa.)
Dzień Zwycięstwa. (Wesołość na sali)
Smoktunowicz też będzie, tak więc, jeśli panowie by nie mogli przyjechać…

Oczywiście zapraszamy, ja nie zniechęcam, ale jeśli komuś coś miałoby wypaść…
Dobrze. Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 36)
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