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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (3.) 
w dniu 30 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych.
Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa na na-

szym posiedzeniu – w pierwszej kolejności senatorów, 
ale także gości, pracowników obsługujących nasze po-
siedzenie.

Proszę państwa, przedmiotem naszego posiedzenia jest 
wybór zastępców przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi do porządku obrad? 
Nie ma zgłoszeń.

W takim razie możemy procedować punkt przewidziany 
w porządku posiedzenia.

Proszę państwa, po poprzednim posiedzeniu zwrócili-
śmy się z prośbą do Prezydium Senatu, do pana marszałka 
o zgodę na to, aby w naszej komisji było dwóch zastępców 
przewodniczącego. Prezydium Senatu na swoim posie-
dzeniu w dniu 24 listopada zapoznało się z naszym wnio-
skiem i wyraziło zgodę. W związku z tym nasza komisja, 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, będzie komisją, 
w której będzie dwóch zastępców przewodniczącego. Na 
naszym posiedzeniu dokonamy wyboru wiceprzewodni-
czących.

Jak państwo się orientujecie, aby nasze obrady były 
prawomocne, musi być obecne co najmniej 30% składu 
komisji, czyli czterech senatorów, ponieważ komisja liczy 
dziesięć osób. Stwierdzam, że mamy wystarczającą liczbę 
osób, aby przeprowadzić wspomnianą procedurę.

Wszystkie wybory, które dotyczą spraw personalnych, 
są zgodnie z regulaminem przeprowadzane w naszej ko-
misji w głosowaniach tajnych. Procedura będzie taka: na 
naszych kandydatów będziemy głosowali na kartkach, które 
będą opieczętowane i specjalnie przygotowane.

Rozpoczynamy procedurę zgłaszania kandydatów na 
wiceprzewodniczących.

Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę bar-
dzo.

Senator Henryk Cioch:
Henryk Cioch.
Proponuję na wiceprzewodniczącego pana Grzegorza 

Michała Biereckiego. Nie muszę go przedstawiać, ale parę 

zdań powiem. Był on wieloletnim prezesem Kasy Krajowej 
SKOK i twórcą funkcjonującego tam systemu. Przez lata 
aktywnie uczestniczył w pracach nad wieloma ustawami 
z zakresu finansów i kto jak kto, ale on na pewno dobrze 
się zna na tej problematyce, o czym świadczą wyniki tego 
sektora.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, wyrażam zgodę.)
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, chcę zgłosić jako kandydata na wice-

przewodniczącego pana senatora Gruszczyńskiego. Pan 
senator Gruszczyński jest członkiem naszej komisji. Był 
członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – bar-
dzo aktywnym zresztą – także w poprzedniej kadencji, 
był sprawozdawcą bardzo wielu ustaw, a więc jest, że tak 
powiem, dobrze przygotowany pod względem organi-
zacyjnym do tego, aby pełnić tę funkcję. Równocześnie 
jest dobrze przygotowany pod względem wykształcenia. 
Myślę, że będzie dobrym kandydatem i będzie mógł pełnić 
tę funkcję.

Pan senator za chwilę odpowie nam na pytanie, czy 
zgadza się kandydować, ale wcześniej zapytam, czy są 
jeszcze inne kandydatury na zastępcę przewodniczącego. 
Nie ma.

W takim razie proszę…
Aha, będziemy musieli przygotować karty do głosowa-

nia. Prosiłbym sekretariat o przygotowanie tych kart.
Do głosowania musimy powołać trzyosobową komisję 

skrutacyjną. Proponuję senatora Czarnobaja, panią senator 
Gosiewską i może wnioskodawcę kandydatury senatora 
Biereckiego, pana senatora Ciocha. Prosimy, abyście pań-
stwo przeprowadzili głosowanie.

W tym momencie ogłaszam trzyminutową przerwę na 
przygotowanie protokołu… przepraszam, pięciominuto-
wą przerwę na przygotowanie kart. Komisja jest proszona 
o ukonstytuowanie się i przygotowanie do przeprowadzenia 
wyborów. Po wznowieniu obrad zapytamy senatora o osta-
teczną zgodę. On się już wprawdzie zgodził, ale chcemy 
usłyszeć jego wyraźny głos w tej sprawie.

(Głos z sali: To on będzie?)
Tak.

(Przerwa w obradach)

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 33)
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No właśnie. W tej chwili czekamy na druki kart do 
głosowania.

Prawie wszyscy dzisiaj jesteśmy. To jest bardzo…
Proszę komisję o rozdanie kart i przeprowadzenie gło-

sowania.
Na karcie do głosowania są dwa nazwiska i głosujemy 

poprzez postawienie przy nazwisku znaku „x”, w polu 
oznaczonym: za, przeciw lub wstrzymuję się.

(Głos z sali: Jest kworum?)
Tak. Komisja ma dziesięciu członków, a dzisiaj jest 

obecnych dziewięciu senatorów, więc jedna karta pozostała 
niewykorzystana.

Proszę komisję o…
Czy wszyscy oddali głos?
Wszyscy oddali głos, więc kończymy głosowanie i pro-

simy komisję o przygotowanie protokołu głosowania.
Ogłaszam przerwę na czas przeliczania głosów.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Wznawiam obrady.
Przedstawię wyniki głosowania na podstawie protokołu 

głosowania tajnego przeprowadzonego w dniu 30 listopada 
2011 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Komisja w składzie: senator Beata Gosiewska, senator 
Henryk Cioch, senator Leszek Czarnobaj…

W sprawie wyboru senatora Grzegorza Biereckiego 
na zastępcę przewodniczącego komisji oddano 9 głosów, 
w tym 9 głosów ważnych; za głosowało 9 senatorów.

W sprawie wyboru senatora Piotra Gruszczyńskiego 
na zastępcę przewodniczącego komisji oddano 9 głosów, 
w tym 9 głosów ważnych; za głosowało 9 senatorów.

W jednym i drugim wypadku nie odnotowano głosów 
przeciw i nikt wstrzymał się od głosu.

W związku z tym stwierdzam, że wszyscy obecni sena-
torowie głosowali na zgłoszonych kandydatów i zastępcy 
przewodniczącego zostali przez komisję wybrani.

Bardzo gratuluję panom senatorom.
Czy chcecie panowie zabrać głos?
Senator Gruszczyński.

Senator Piotr Gruszczyński:
Chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji za 

poparcie mojej osoby i mam nadzieję, że przy wsparciu pana 
przewodniczącego spełnię oczekiwania członków komisji.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę bardzo. Pan przewodniczący.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję. Ja także chciałem podziękować za zaufanie 

i wybór oraz zapewnić o mojej gotowości do współpracy 
z panem przewodniczącym.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I z całą komisją.)
I z całą komisją. Jak najbardziej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Wznawiam obrady.
Czy pan senator Gruszczyński wyraża zgodę na kandy-

dowanie? Proszę nacisnąć przycisk przy mikrofonie…

Senator Piotr Gruszczyński:
Panie Przewodniczący, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do naszych kandydatów? Nie ma.
W takim razie możemy przystąpić do głosowania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Mógłbym o coś zapytać 

pana przewodniczącego?)
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Jako nowy senator chciałbym zapytać pana przewodni-

czącego, czy posiedzenia komisji będą zwoływane w trybie 
nagłym, jak teraz…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie będą.)
…czy to był jednostkowy wypadek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
To był taki właśnie wypadek. Chodziło o to, żebyśmy 

zakończyli procedury wyłaniania wiceprzewodniczących 
jeszcze w listopadzie. Posiedzenia będą raczej planowane 
z należytym wyprzedzeniem. Do takich niespodziewanych 
sytuacji może czasami dochodzić, ale będzie tak raczej 
w trakcie posiedzenia plenarnego, gdy będziemy musieli 
się spotkać, żeby w trybie pilnym przyjąć jakąś ustawę. 
Poza tym posiedzenia są raczej zwoływane z większym 
wyprzedzeniem i myślę, że nie będzie tu problemów orga-
nizacyjnych. Najbliższe nasze posiedzenie odbędzie się po 
uchwaleniu ustaw okołobudżetowych. Wiem, że Sejm roz-
poczyna procedowanie tych spraw. Jeżeli ustawy zostaną 
uchwalone na najbliższym posiedzeniu, wówczas będziemy 
pewnie musieli zorganizować jedno posiedzenie komisji na 
tydzień przed naszym grudniowym posiedzeniem i będzie 
to pewnie w środę lub w czwartek. Tak że w ten sposób 
byśmy poprowadzili tę sprawę. Później, 6 grudnia, zostanie 
przekazany do Sejmu projekt budżetu i komisje sejmowe 
będą nad nim pracowały. Budżet zostanie uchwalony… 
Wiadomo, termin wynosi tu cztery miesiące – prawda? – 
ale budżet będzie pewnie uchwalony…

(Głos z sali: …do końca roku.)
No, uchwalenie budżetu do końca roku będzie raczej 

trudne, ale na początku przyszłego roku pewnie będzie 
już uchwalony, na początku stycznia… może do połowy 
stycznia.

Czy było już zebranie komisji samorządu?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha. Bo dzisiaj i komisja gospodarki, i komisja rolnic-

twa, i jeszcze inne…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję.
Zamykam posiedzenie… Nie ma innych spraw i uwag? 

Nie ma.
Zamykam posiedzenie.
Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i za obecność. 

Do zobaczenia na kolejnym, już merytorycznym posie-
dzeniu.

(Głos z sali: Dziękujemy za sprawne przeprowadzenie 
posiedzenia.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Z całą komisją – bo my tu wszyscy współpracujemy, nie tylko 

przewodniczący między sobą, ale cała komisja. I staramy się, żeby 
tak właśnie było. Czasami się różnimy w naszych, że tak powiem, 
pomysłach dotyczących różnych rozwiązań, ale do tej pory prak-
tyka była generalnie taka, że w zdecydowanej większości spraw 
dochodziliśmy do konsensusu. Mam nadzieję, że tak będzie także 
teraz, i myślę, że w takim składzie, jaki jest, i prezydium, i wszyst-
kim członkom będzie się dobrze współpracowało.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 50)
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