
IX kadencja

SENAT RP

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (96.), 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (57.) 

oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych (108.) 

w dniu 15 listopada 2017 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności in-
nowacyjnej.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Szanowni Państwo!
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Witam serdecznie.
Spotykamy się w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-

szonych podczas plenarnego posiedzenia Senatu do usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego działalności innowacyjnej – druk senacki nr 646.

Witam serdecznie naszych gości. Witam pana ministra 
Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; witam pana Grzegorza 
Płatka, głównego specjalistę w Departamencie Legislacyjno-
-Prawnym; witam pana Szymona Giderewicza, głównego 
legislatora w Biurze Legislacyjnym. Witam panie i panów 
senatorów oraz sekretarzy komisji.

Szanowni Państwo, zgodnie z przyjętym zwyczajem 
uznajemy, że wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
jak również wnioski zgłoszone w czasie debaty przez pana 
senatora Augustyna w liczbie ośmiu zostały już omówione, 
zatem przystąpilibyśmy do głosowania.

Czy są inne wnioski?

Zatem zgodnie z regulaminem Senatu w pierwszym 
rzędzie przegłosujemy wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za takim wnioskiem, proszę o podniesienie 
ręki. (18)

Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. (5)
Kto się wstrzymał? (1)
Bardzo dziękuję.
Uprzejmie informuję, że połączone komisje przyjęły 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 18 senatorów 
było za, 5 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Proponuję, aby sprawozdawcą pozostała moja osoba, 
jeśli państwo się na to zgodzą.

Czy pan minister chciałby jeszcze coś powiedzieć?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Piotr Dardziński: Jeśli mogę, to chciałbym tylko 
bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie ustawy bez 
poprawek.)

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, zatem wyczerpaliśmy porządek obrad.
Bardzo dziękuję panu ministrowi, gościom, paniom 

i panom senatorom, sekretarzom komisji i panu legisla-
torowi.

Zamykam połączone posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 17)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 20)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


