
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (34.) 
w dniu 9 czerwca 2016 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.).



(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Stanisławek)

Przewodniczący Andrzej Stanisławek:
Dzień dobry, witam państwa serdecznie na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Przepraszam za to nagłe spotkanie komisji. Chciałbym 

króciutko wyjaśnić… Ze względu na prośbę pana sena-
tora Kleiny o wyjaśnienie poprawek nie przegłosowali-
śmy trzech poprawek Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Bardzo bym prosił o głosowanie nad 
tymi poprawkami.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję.
Ja tylko dopowiem, proszę państwa. W trakcie głoso-

wania dotyczącego poprawek nr 62, 114, 116 i 136, które 
wykluczały głosowanie nad poprawkami m.in. pani sena-
tor Staroń, nr 63 i 137, pan senator Kleina zwrócił się do 
mnie o to, abym opowiedział o poprawce pani senator, ja 
opowiedziałem o poprawce pani senator i następnie, za-
miast grupy poprawek komisyjnych, została poddana pod 

głosowanie grupa poprawek pani senator Staroń, i jakby 
w sposób dorozumiany zostały przyjęte poprawki komi-
sji. No, ale nie możemy w sposób dorozumiany przyjmo-
wać poprawek komisji, trzeba formalnie przeprowadzić 
nad nimi głosowanie. Stąd też, żeby formalnościom stało 
się zadość, pan przewodniczący zwołał to posiedzenie. 
Głosowanie będzie dotyczyło poprawek nr 62, 114, 116 
i 136. Są to poprawki Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Dziękuję.

(Głos z sali: A czego dotyczą?)
Dotyczą one dodania do przepisów w kwestii zamówień 

in-house procedury zamieszczania na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej informacji o planowanych 
zamówieniach in-house i określenia tego, na jakich wa-
runkach umowa w sprawie zamówienia w trybie in-house 
może być zawarta. To jest strona 21.

Przewodniczący Andrzej Stanisławek:
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za tymi poprawkami? (7)
(Głos z sali: 7 głosów za, jednogłośnie.)
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panom senatorom. 

Jeszcze raz przepraszam.
Zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 35)
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