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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (3.) 

w dniu 30 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
2. Sprawy organizacyjne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek 
Ziółkowski)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Witam szanownych państwa, a raczej panów senatorów, 

bo nie ma ani jednej kobiety w naszej komisji.
Otwieram trzecie posiedzenie komisji.
Proponuję, aby porządek obrad obejmował dwie kwe-

stie: wybór zastępców przewodniczącego komisji oraz spra-
wy organizacyjne. Chciałbym, aby posiedzenie komisji 
zamknęło się w dwudziestu pięciu minutach.

Proszę państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos w spra-
wie porządku obrad? Nie.

Komisja zatwierdziła porządek obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego.
Prezydium wyraziło zgodę – o to zabiegaliśmy – żeby 

było dwóch wiceprzewodniczących.
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Senatu wy-

bory odbywają się w sposób tajny – jest urna, są opieczę-
towane karty do głosowania.

Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Proszę bardzo, pan senator Abgarowicz podniósł 

rękę.
Słucham.

Senator Łukasz Abgarowicz:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Chciałbym zgłosić kandydaturę pana senatora Stanisława 

Jurcewicza. Jest to senator, który ma duże, dwudziestoletnie 
doświadczenie w pracach dotyczących funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i usług – jest wiceprzewodniczącym 
Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, 
który zajmuje się wspieraniem rozwoju drobnej i średniej 
przedsiębiorczości na tym terenie; jak również członkiem 
honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich. Do tego stowarzyszenia należą na przykład 
profesor Leszek Balcerowicz, Marek Borowski, Władysław 
Frasyniuk; jest to godne towarzystwo, często rozmawia-
jące o sprawach gospodarczych. W zeszłej kadencji pan 
senator był wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem 
Komisji Gospodarki Narodowej, gdzie wykazał się ogrom-
ną pracowitością – był sprawozdawcą największej liczby 
projektów ustaw przechodzących przez tę komisję. Gorąco 
polecam tę kandydaturę komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Czy pan senator Jurcewicz wyraża zgodę na kandy-

dowanie?

Senator Stanisław Jurcewicz:
Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję.
To jest pierwszy kandydat.
Pan senator Dobkowski, proszę bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:
Chcę zgłosić kandydaturę pana senatora Stanisława 

Koguta. Pan senator Kogut jest powszechnie znany, tak że 
chyba bliżej nie muszę go przedstawiać. Powiem tylko, że jest 
senatorem już trzecią kadencję; był senatorem VI i VII ka-
dencji, przez ten cały czas był członkiem Komisji Gospodarki 
Narodowej. Wszyscy wiemy, że przejawia szczególne zain-
teresowanie sprawami polskiej kolei państwowej.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym poinformować Wysoką Komisję, że mam 

pismo od pana senatora Koguta.
„Uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na kandydo-

wanie na zastępcę przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej”.

Proszę państwa, przystępujemy do wyboru zastępców 
przewodniczącego komisji.

Rozumiem, że trzy osoby zgłaszają się do komisji skru-
tacyjnej: pan senator Pociej, pan senator Śmigielski i pan 
senator Martynowski.

Proszę bardzo, Panowie.
W takim razie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Oczywiście stwierdzam, że jest kworum.
Chcę przypomnieć, że jest szesnaście osób, czyli kwo-

rum to sześć. Od razu przypominam, że jeden senator, pan 
senator Motyczka, przez pewien czas będzie wyłączony 
z prac komisji, a więc powinniśmy wziąć to pod uwagę.

Bardzo proszę o przystąpienie do…
(Brak nagrania)

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 00)
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Panie Marszałku, przejmuję po panu tę komisję. Mam 
nadzieję, że to pójdzie sprawnie. Będę liczył na radę i po-
moc pana marszałka, poprzedniego przewodniczącego ko-
misji, w przypadku, gdybym miał jakiekolwiek kłopoty.

Teraz sprawy organizacyjne.
Wszyscy państwo dostali tę kartkę?
(Głos z sali: Nie.)
Nie. To ja chcę powiedzieć, że… Pierwsza sprawa 

dotyczy formy komunikacji. Będą to oczywiście e-maile 
– chodzi o to, żebyśmy wszyscy podali dokładne adre-
sy e-mailowe, jeżeli mamy kilka, podajemy ten, którego 
naprawdę używamy – i esemesy przypominające. Pani 
proponuje ewentualnie faks, ale to…

(Głos z sali: Tak, bo czasami…)
W zaproszeniach będą podawane linki do druków sej-

mowych i senackich, żeby można się było z nimi zapo-
znać przed posiedzeniem. To jest automatycznie, że tak 
powiem, wybite na niebiesko, więc wszystko wyraźnie 
widać. Tak więc będziemy dostawali informacje. To jest 
pierwsza sprawa.

Druga. Większość posiedzeń komisji dotyczy pracy nad 
projektami, które przychodzą do nas z Sejmu. Jeśli chodzi 
o nasze inicjatywy, to będziemy mieli spotkania tematycz-
ne. Myślę jednak, że zastanowimy się nad tym w styczniu. 
W najbliższym czasie czeka nas przede wszystkim ustawa 
budżetowa, do czego za chwileczkę wrócę.

Chciałbym zaproponować, żeby posiedzenia komisji 
odbywały się zasadniczo – to musi być częściowo ela-
styczne – w środy. To byłby dzień posiedzeń komisji, poza 
posiedzeniami Senatu. Co prawda w środy obradować 
będzie też Komisja Spraw Unii Europejskiej, z którą czę-
sto będziemy współpracować – i senator Jurcewicz, i ja 
jesteśmy w tej komisji – myślę jednak, że środa… Która 
godzina by państwu odpowiadała? Czy to może być go-
dzina 12.00?

(Głos z sali: Bardzo dobra godzina.)
Godzina 12.00. Chodzi o to, żeby dojechać i żeby 

potem, jeżeli trzeba będzie wracać, można było około… 
O godzinie 16.00 odjeżdżają ostatnie pociągi do Wrocławia. 
Ten Wrocław jest tak daleko… W każdym razie tak to sobie 
wyobrażam. Tak więc ustalamy – oczywiście czasami się 
nie da – że to będzie środa, mniej więcej między godzi-
ną 12.00 a godziną 16.00.

Pani Basiu, byłoby to do przyjęcia?
(Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej w Kancelarii 

Senatu Barbara Kapis: Lepiej byłoby o godzinie 11.00.)
O godzinie 11.00… O godzinie 11.00 posiedzenia ma 

też Komisja Spraw Unii Europejskiej. No, zobaczymy. 
Będziemy, że tak powiem, żonglowali…

(Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej w Kancelarii 
Senatu Barbara Kapis: Też? No to nie…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze. Ja zakładam, że to będzie mniej więcej między 

godziną 12.00 a godziną 16.00. Zobaczymy, jak to będzie. 
Chciałbym, żebyśmy to przyjęli.

(Głos z sali: …W tygodniach między posiedze-
niami…)

Tak. A jeżeli będzie posiedzenie Senatu, to będziemy 
obradować przed posiedzeniem Senatu. Ja nawet przewidu-
ję, że jeśli będzie dłuższe posiedzenie, to rozpoczniemy… 

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Witam pana marszałka, witam pana przewodniczącego 

Kleinę – członków naszej komisji.
Procedura jest dokładnie opisana na karcie; możemy 

głosować na obu wiceprzewodniczących.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, rozumiem.
(Głos z sali: Składajcie na cztery części.)
Na cztery, bo inaczej nie wchodzi do urny.
Wysoka Komisjo, proszę składać karty na cztery 

części.
(Rozmowy na sali)
Proszę, teraz już wszystko wejdzie.
Kaziu, bądź łaskaw wrzucić to do urny.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Proszę państwa, zarządzam krótką przerwę w obradach. 

Komisja skrutacyjna pracuje.
(Głos z sali: My nie musimy wychodzić?)
Nie, nie, panowie, tu jest pełna transparencja.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Wysoka Komisjo, kończę przerwę.
Wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie, którzy zgłosili się do komi-

sji skrutacyjnej, przeprowadzili postępowanie. Odczytam 
protokół.

Senatorowie Martynowski, Śmigielski i Pociej stwier-
dzają, że w głosowaniu tajnym oddano głosów 10, w tym 
ważnych 10. W jednym i w drugim przypadku głosowa-
ło 10 senatorów, czyli senatorowie Stanisław Jurcewicz 
i Stanisław Kogut – dwóch Stanisławów – jednomyśl-
nie zostali wybrani na wiceprzewodniczących komisji. 
(Oklaski)

Panie Senatorze, osobiście panu gratuluję.
Panu Kogutowi gratuluję zaocznie.
Proszę pana senatora wiceprzewodniczącego, żeby spo-

czął koło mnie, proszę bardzo.
W ten sposób komisja się ukonstytuowała.
Kończymy omawianie punktu pierwszego.
I przystępujemy do krótkiego omówienia punktu dru-

giego.
Proszę państwa, chciałbym przede wszystkim przedsta-

wić panią Barbarę Kapis, że tak powiem, podporę naszej 
komisji. Pani ma już doświadczenia w pracy z naszą ko-
misją i będzie nas wspierała…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak.
Oczywiście na razie… Powiem tak: będzie jeszcze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zaraz, właśnie o tym chcę powiedzieć. Dzisiaj jest ostat-

ni dzień pracy pana Emila w komisji, zostanie on skiero-
wany na inny odcinek pracy. Pojawi się inna osoba, która 
będzie pracowała w komisji.
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W każdym razie, Panie Przewodniczący, tutaj są części 
budżetu; oddaję panu głos, niech pan króciutko powie, jak 
wyobrażamy sobie… Do prezentacji naszego stanowiska 
przygotowawczego dotyczącego poszczególnych partii 
ustawy budżetowej wyznaczeni będą senatorowie.

Proszę, Panie Senatorze, Panie Przewodniczący.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję bardzo.
Powiem bardzo krótko. Jest trzynaście części budże-

tu. Postaram się przedstawić propozycje kolegów – w tej 
komisji, mimo że to komisja gospodarki, nie ma kobiet 
– dotyczące kwestii, które są najbliższe ich zainteresowa-
niom lub wykonywanej przez nich pracy zawodowej. To 
będzie potrzebne podczas posiedzenia komisji, na którym 
koledzy będą przedstawiali swój punkt widzenia zwią-
zany z przedstawionymi dokumentami. Strona rządowa 
będzie oczywiście obecna, omówi temat, odpowie na nasze 
pytania, a senatorowie przedstawią swoją opinię podczas 
dyskusji. Ja zaproponuję panu marszałkowi… Jeśli będą 
sugestie co do innego tematu, to oczywiście postaram się to 
zrobić jak najwcześniej. Wykaz państwo dostaliście. Ja już 
w tym tygodniu, w porozumieniu z państwem… Najpierw 
sam spróbuję to przygotować.

Druga kwestia to wypracowywanie opinii. Ci z państwa, 
którzy są członkami Komisji Spraw Unii Europejskiej, 
zdają sobie sprawę z tego, że czasami będą trafiały do nas… 
Chodzi o to, że nasza komisja przedstawia swoje stanowi-
sko Komisji Spraw Unii Europejskiej.

I trzecia kwestia. Pewnie w najbliższym czasie pan mar-
szałek zaproponuje tematykę, którą, oprócz opinii w spra-
wie ustaw czy stanowisk… Będą na przykład tematyczne 
konferencje, tak jak do tej pory. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję bardzo.
Chcę jeszcze powiedzieć, że na pewno będzie propozy-

cja powołania zespołów czy zespołu w sprawie zamówień 
publicznych – wiem, że senator Motyczka był tym zainte-
resowany. Będą też inne sprawy. Proszę, żeby do początku 
stycznia panowie senatorowie się nad tym zastanowili.

I ostatnia informacja, żeby sprawiedliwość… Ostatnia 
informacja jest następująca: sekretariat komisji mieści się 
w pokoju nr 266; rządzi tam pani Barbara. Pani Barbara 
za cztery dni ma imieniny. I w związku z tym życzymy jej 
– awansem, bo już się z nią nie zobaczymy – wszystkiego 
najlepszego, żeby jej się dobrze pracowało z komisją. Pokój 
nr 266 w długim korytarzu służy radą i pomocą.

Panowie Senatorowie, Pani Sekretarz, kończę posie-
dzenie komisji.

Dziękuję bardzo.

Możemy przecież przerwać i dokończyć tuż przed posie-
dzeniem Senatu, oczywiście jeżeli pan… No, zobaczymy. 
W wyjątkowych przypadkach… Wiem, że kiedyś marsza-
łek udzielał takich zgód innym komisjom.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, Panie Senatorze?

Senator Wiesław Dobkowski:
Zwracam się z apelem, żeby przed posiedzeniami… To 

znaczy środa, godzina 12.00 – w porządku, nie ma sprawy, 
ale przed posiedzeniami Senatu można by było spotykać 
się trochę później, chociażby o godzinie 15.00.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
A nie, oczywiście…

(Senator Wiesław Dobkowski: …Żeby to nie 
było południe…)
Jeżeli posiedzenie Senatu będzie w środę, to ja nie 

przewiduję posiedzenia komisji wcześniej niż we wtorek 
o godzinie 16.00 albo o godzinie 17.00. Zgoda?

Pan senator Kleina kiwa głową. Dobrze. Zgadzamy 
się.

Teraz, proszę państwa…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak doświadczoną.
Zakładam, że wtedy możemy spotykać się ewentual-

nie we wtorki. Czasami będzie tak, że posiedzenia będą 
obejmowały punkty na następne posiedzenia – na przykład 
to najbliższe, zaraz po tym wtorku, na kolejne. I wtedy 
będziemy starali się… Nie chciałbym państwa zaskakiwać 
takimi niespodziewanymi posiedzeniami komisji, bo wiem, 
że to jest strasznie niewygodne. Wtedy zwykle są kłopoty 
z kworum i rozmaite problemy…

Posiedzenia komisji są rejestrowane, nagrywane są 
dźwięk i obraz. Niektóre posiedzenia będą transmitowane 
w internecie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Stanisław Jurcewicz: No, już jest.)
Tak?
(Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej w Kancelarii 

Senatu Barbara Kapis: Od tej kadencji będzie.)
Od tej kadencji, proszę państwa. A więc to nas będzie 

dyscyplinowało.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ufam, że damy przykład bardzo dobrej pracy.
Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że najbliższe 

posiedzenia będą dotyczyły budżetu. I to jest pierwsza duża 
sprawa, która nas czeka. Pan senator Jurcewicz, który był 
w tej komisji, czy pan marszałek Wyrowiński…

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 15)
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