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33. posiedzenie Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 – głosowanie

Marszałek: 

To akurat nie dotyczy tej poprawki. Dziękuję 
panu posłowi. (Wesołość na sali, oklaski)

Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem po-

prawki 8., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 417 posłów. Za głosowało 190, przeciw 

– 225, 2 wstrzymało się.
Sejm poprawkę odrzucił.
Przechodzimy do rozpatrzenia 3. wniosku mniej-

szości. (Poruszenie na sali) 
(Głos z sali: Brawo!)
(Głosy z sali: Ooo, brawo!)
(Na mównicy oraz na ławach Klubu Poselskiego 

Nowoczesna wiszą kartki z napisem: #WolneMediaw-
Sejmie)

Przechodzimy do rozpatrzenia 3. wniosku mniej-
szości. (Gwar na sali)

(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, niech 
pan wykluczy z obrad tę kartkę.) (Wesołość na sali, 
oklaski) 

Pytanie zadaje poseł Michał Szczerba, klub Plat-
forma Obywatelska.

Pana posła Nitrasa po raz kolejny upominam, 
żeby nie pokrzykiwał.

(Pracownik Kancelarii Sejmu usuwa kartkę z mów-
nicy, poruszenie na sali)

(Głosy z sali: Ooo…)
(Głos z sali: Mamy następne!)
(Poseł Michał Szczerba zawiesza na mównicy kart-

kę z napisem: #WolneMediawSejmie, poruszenie, we-
sołość na sali, oklaski)

Panie pośle, informuję, że zakłóca pan obrady Sej-
mu. Na podstawie art. 175 ust. 3 przywołuję pana do 
porządku. 

(Część posłów skanduje: Wolne media! Wolne me-
dia! Wolne media!)

A więc proszę zdjąć kartkę i zadać pytanie.
Proszę bardzo. (Gwar na sali) 

Poseł Michał Szczerba:

Nie słyszę.

Marszałek: 

Czas się panu rozpoczął.

Poseł Michał Szczerba:

Nie słyszę…

Marszałek: 

Panie pośle, przywołuję pana do porządku i na 
podstawie art. 175 ust. 4 stwierdzam, że uniemożli-
wia pan prowadzenie obrad.

Poseł Michał Szczerba:

Ja pana marszałka nie słyszę, panie marszałku.
Panie Marszałku Kochany! (Wesołość na sali, okla-

ski) Muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa jest…
(Marszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia 

przy wyłączonym mikrofonie) 

Marszałek: 

Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że uniemoż-
liwia pan prowadzenie obrad…

Poseł Michał Szczerba:

…nie tylko stolicą Polski.

Marszałek: 

…i na podstawie art. 175 ust. 4…

Poseł Michał Szczerba:

Ta poprawka dotyczy budowy centrum muzyki.

Marszałek: 

Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie 
obrad. Na podstawie art. 175 ust. 5 podejmuję decyzję 
o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. (Poruszenie 
na sali, oklaski) Zgodnie z regulaminem Sejmu pro-
szę opuścić salę posiedzeń.

Zarządzam przerwę, 10 minut.

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 15 min 13  
do godz. 15 min 32) 

Marszałek: 

Wznawiam obrady.
(Posłowie opozycji, trzymając kartki z napisem: 

#WolneMediawSejmie, blokują mównicę i skandują: 
Przywróć posła! Przywróć posła! Przywróć posła!)

Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 7. porząd-
ku obrad. (Dzwonek)

Przystępujemy do głosowania.

Jerzy Marcin Majewski
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33. posiedzenie Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 – głosowanie

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. 
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? (Poruszenie na sali, skando-

wanie: Przywróć posła! Przywróć posła! Przywróć 
posła! Dzwonek) 

Głosowało 264 posłów. Za głosowało 60, przeciw 
– 201, wstrzymało się 3 posłów.

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: …to niepotrzebnie zaognia.)
Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4… Prze-

chodzimy do rozpatrzenia 4. wniosku mniejszości.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. 

wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

(Głos z sali: …dać mu szansę do następnego razu.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? (Gwar na sali) 
(Poseł Marek Jakubiak: …ale ja jako Kukiz’15 

chcę wnieść… )
(Głos z sali: Panie marszałku, pan mnie nie do-

puścił do głosu.)
(Posłowie opozycji skandują: Demokracja! Demo-

kracja! Demokracja!)
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. 

wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

(Głos z sali: Panie marszałku. Pan mi nie umoż-
liwił zabrania głosu. Ja miałbym…)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Chwila przerwy)
(Posłowie opozycji skandują: Wolne media! Wolne 

media! Wolne media!) 
Odczytuję wyniki 13. głosowania. Chodzi o 4. wnio-

sek mniejszości.
Głosowało za 56 posłów, przeciw – 227, 4 posłów 

wstrzymało się.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. (Oklaski) 
(Głos z sali: …jeszcze zgłaszają, że…)
Przechodzimy do rozpatrzenia 9. poprawki.
(Głos z sali: …pozostaje historia. I jak pan bę-

dzie… na kartach historii? No niech pan przyzna, że 
się pan pomylił.)

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem po-

prawki 9., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
(Głos z sali: No, panie marszałku. Przecież pan 

łamie regulamin w żywe oczy.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Panie marszałku, co pan robi… )

(Głos z sali: Nie działają.)
Głosowało 275 posłów. Za głosowało 42, przeciw 

– 229, wstrzymało się 4. (Oklaski) 
(Głos z sali: No przecież maszyny do głosowania 

nie działają. No co pan robi, panie marszałku? )
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
Ja zwracam panu uwagę, że w tej chwili pan mi unie-

możliwia prowadzenie obrad, zakłóca obrady Sejmu. 
Proszę odsunąć się i umożliwić mi prowadzenie obrad.

(Posłowie opozycji blokują mównicę i śpiewają 
hymn państwowy)

(Głos z sali: Ale tam jest sformułowanie, że proszę 
odsunąć się z mównicy…)

Zwracam panu uwagę ponownie…
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Panie marszałku, ale ja 

się zgłosiłem do zabrania głosu.)
…że zakłóca pan obrady Sejmu.
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Ja się zgłosiłem do za-

brania głosu.)
(Głos z sali: Ale, panie marszałku, ja chciałem 

zabrać głos, a pan mi to uniemożliwia.)
Panie pośle, na podstawie art. 175…
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Jasne. W Kaskach, 

w kaskach… )
…ust. 3 przywołuję pana do porządku.
(Głos z sali: Panie marszałku, nie działają nam 

karty.)
(Poseł Jerzy Meysztowicz: W kaskach i z pałkami.)
Panie pośle…
(Głos z sali: Wnosimy o reasumpcję głosowania. 

Nie działają karty.)
…zwracam panu…
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Nie działają karty. Nie 

ma możliwości…)
(Głos z sali: Wyjmij kartę moją. Wyjąć karty.) 
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Ja zapisałem się do głosu.)
(Głos z sali: Panie marszałku…)
(Głos z sali: Zablokowana jest mównica, nie moż-

na poprosić o reasumpcję głosowania…)
(Głos z sali: Pan chyba żartuje.)
Przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że 

uniemożliwia pan prowadzenie obrad.
(Głos z sali: Ale, panie marszałku Kuchciński…)
(Głos z sali: To pan uniemożliwia, bo nam nie 

działają automaty do głosowania.)
(Głos z sali: Niech pan zerknie, co pan robi.)
(Głos z sali: Panie marszałku, ja zgłosiłem się do 

zabrania głosu.)
(Głos z sali: Ja mam pytanie.)
(Głos z sali: No co pan robi?)
(Głos z sali: Panie marszałku, zgłosiłem się…)
Ogłaszam 10-minutową przerwę. 

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 13 min 36 
do godz. 15 min 41)

Marszałek
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Marszałek: 

Przechodzimy do rozpatrzenia 5. wniosku mniej-
szości. 

Przystępujemy do głosowania. 
(Posłowie skandują: Przywróć posła! Przywróć 

posła! Przywróć posła!)
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. 

wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk. 

Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
Głosowało 190 posłów. Za głosowało 16, przeciw 

172, wstrzymało się 2.

(Głosy z sali: Ooo!) (Oklaski) 
(Posłowie opozycji blokują mównicę)
Muszę ogłosić przerwę z powodu braku kworum. 
(Posłowie skandują: Demokracja! Demokracja! 

Demokracja!)
(Głosy z sali: Brawo!)
(Głosy z sali: Nie ma kworum! Nie ma kworum! 

Nie ma kworum!)
Ogłaszam 15 minut przerwy. 

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 15 min 42  
do godz. 21 min 40) 

(Ciąg dalszy nastąpi)

Jerzy Marcin Majewski
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Jerzy Marcin Majewski
Na tym kończy się oficjalny stenogram opublikowany na stronach internetowych Sejmu.
Stenogramu z Sali Kolumnowej brak.


