
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (29.) 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (27.) 
w dniu 19 maja 2016 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksporto-
wych oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 14)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki)

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Dzień dobry państwu. Witam na naszym wspólnym 

posiedzeniu – dwudziestym dziewiątym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz dwudzie-
stym siódmym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Z upoważnienia przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności otwieram wspólne posiedzenie.

Witam gości, witam pana ministra, witam państwa se-
natorów.

Proponuję następujący porządek obrad: rozpatrzenie 
wniosków zgłoszonych na osiemnastym posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 maja bieżącego roku do ustawy o zmianie ustawy 
o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 
eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Czy są uwagi do porządku? Nie.
A czy w posiedzeniu biorą udział osoby zajmujące się 

zawodowo działalnością lobbingową? Nie.
Przystępujemy do realizacji porządku obrad.
Zestawienie wniosków, Państwo Senatorowie, otrzy-

maliście.
Czy wnioskodawcy chcą dodatkowo uzasadnić swoje 

wnioski? Nie.
W takim razie proszę o stanowisko ministra co do zgło-

szonych wniosków.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jak rozumiem, mam się odnieść do poprawki złożonej 

przez pana senatora Augustyna. Całą dyskusję przeszli-
śmy na posiedzeniu komisji i na posiedzeniu plenarnym, 
więc już nie będę tych samych argumentów powtarzał. 
Stanowisko jest takie, żeby pozostawić brzmienie przyjęte 
przez Sejm.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Czyli, jak rozumiem, stanowisko rządu co do zgłoszonej 

poprawki jest negatywne.

Przystępujemy w takim razie do głosowania nad wnio-
skami w kolejności… Czy będziemy głosowali…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Bożena Langner: W kolejności.)

W kolejności. Dziękuję bardzo.
W takim razie nad poprawkami 1, 2, 3, 4, które są 

poprawkami komisyjnymi, możemy chyba głosować 
łącznie, tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Głosowaliśmy łącz-
nie…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Głosowaliśmy łącznie, już mamy taką praktykę. W ta-

kim razie…
Tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Bardzo proszę do mikrofonu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
To są wnioski komisyjne, więc myślę, że państwo je 

znacie w obecnym tutaj składzie, i nie sądzę, żeby były 
jakieś przeszkody… Ale nad poprawką nr 5 należy gło-
sować osobno.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
W takim razie nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4 głosujemy 

łącznie.
Kto z państwa jest za ich przyjęciem? (14)
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Poprawki uzyskały poparcie komisji.
Teraz poprawka nr 5.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (3)
Kto z państwa jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Poprawka nie uzyskała poparcia.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Wniosku mniejszości nie ma? Nie ma wniosku mniej-

szości.
Co do sprawozdawcy, proponuję, żeby pan senator kon-

tynuował dzieło, dokończył je. Dziękujemy bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 18)
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