ZAPIS STENOGRAFICZNY

Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (232.),
Komisji Ustawodawczej (380.),
Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych (222.)
oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (256.)
w dniu 6 maja 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 01)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej Marek Ziółkowski)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Witam państwa.
Otwieram posiedzenie czterech komisji… Wszyscy
wiedzą, jakie to są cztery ważne komisje, nie będę wymieniał ich nazw…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, to wymienię: Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych, Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja
Gospodarki Narodowej. To teraz wszystkie cztery komisje są wymienione.
Proszę państwa, chciałbym zaproponować następujący tryb głosowania. My przegłosowaliśmy w bloku całą
olbrzymią liczbę poprawek… W ogóle poprawek, które państwo senatorowie mają przed sobą, jest dwieście
sześćdziesiąt siedem. Proponuję, iżby przeprowadzić cztery
głosowania. Pierwsze głosowanie dotyczyłoby poprawki
ósmej i poprawki sto sześćdziesiątej czwartej. To są poprawki, które w czasie debaty plenarnej zaproponował pan
senator Matusiewicz. Drugie głosowanie: poprawka sto
trzydziesta siódma; to jest poprawka, którą w czasie debaty
plenarnej zaproponował pan senator Pęk. I wreszcie trzecie
głosowanie: poprawka dwieście dwudziesta druga, którą
w czasie debaty plenarnej zaproponował senator Rulewski.
Najpierw przegłosujemy te trzy poprawki.
(Głos z sali: Cztery.)
No, cztery, ale w trzech głosowaniach. Czyli najpierw przegłosujemy cztery poprawki w trzech głosowaniach, a w ostatnim głosowaniu przegłosujemy jeszcze
raz wszystkie pozostałe poprawki, które cztery komisje
raczyły przyjąć wczoraj. Jeżeli jest zgoda co do takiego
trybu postępowania…
(Głos z sali: Zgoda.)
(Głos z sali: Jeszcze karty trzeba wziąć.)
Tak, proszę, niech wszyscy się zabezpieczą…
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, że już wszyscy mają przed sobą zielone
światełka, tak?
(Głos z sali: No jeszcze nie, sekundkę.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, poddaję zatem pod głosowanie poprawkę ósmą, która brzmi: „W art. 14 w ust. 1 wyraz «rejonowy» zastępuje się wyrazem «okręgowy»”, i związaną
z nią poprawkę sto sześćdziesiątą czwartą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Kazimierz Kutz: Ja w sprawie formalnej.)
Aha…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, ale teraz przepraszam…
(Senator Kazimierz Kutz: Ja w sprawie formalnej.)
Zaraz będzie sprawa formalna, ale gdybym jeszcze
mógł prosić o stanowisko rządu…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A pan senator…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Stanowisko rządu, Panie Ministrze?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo…
(Senator Piotr Zientarski: Przecież jeszcze nie głosowali.)
(Senator Kazimierz Kutz: W sprawie formalnej.)
Tak, tak, zaraz…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jerzy Kozdroń:
Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Pan senator Kutz.

Senator Kazimierz Kutz:
Ja bym prosił, żeby pan marszałek podawał autora
poprawki.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Podałem. Senator Matusiewicz był autorem poprawki ósmej i związanej z nią poprawki sto sześćdziesiątej
czwartej.
(Senator Kazimierz Kutz: Ale jak pan poddawał poprawkę pod głosowanie, to pan nie podkreślił tego.)
Podkreśliłem, wymieniałem… No dobrze, ale powtarzam…
(Rozmowy na sali)
W takim razie jeszcze raz.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 33 senatorów 7 głosowało za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Poprawki pana senatora Matusiewicza zostały odrzucone.
Teraz poprawka sto trzydziesta siódma. To jest poprawka zgłoszona przez senatora Pęka.
(Senator Kazimierz Kutz: Dziękuję.)
(Wesołość na sali)
Proszę uprzejmie.
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jerzy Kozdroń:
Moje stanowisko jest… W imieniu ministerstwa i rządu
oświadczam, że stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Tak, słucham? Pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Ministrze, ja bym uprzejmie prosił, żeby pan
powiedział, dlaczego jest negatywne. Bo wydaje się niezwykle racjonalne…
(Głos z sali: Ale nie ma już dyskusji.)
No jak, przecież musi powiedzieć dlaczego. W przeciwnym wypadku to jest farsa.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jerzy Kozdroń:
Tam jakoś nie bardzo mogłem się wypowiedzieć…
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: No tak, bo nie
można było patrzeć w oczy senatorowi Pękowi.)
Nie, nie, tam aparatura miga, nie za bardzo działa.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, czego dotyczy poprawka złożona przez pana senatora Pęka. Chodzi o to, że
pan senator Pęk wnosi, ażeby w przypadku postępowania
restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego dotyczącego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej obligatoryjnie wysłuchiwać nie tylko przedstawiciela
Komisji Nadzoru Finansowego, ale i Krajowej SKOK…
(Głos z sali: No nie…)
Chwileczkę, pozwólcie państwo, że ja to uzasadnię.
Jesteśmy temu co do zasady przeciwni, ponieważ traktujemy SKOK na równi z bankami. Prawo zgłaszania wniosków restrukturyzacyjnych i o upadłość ma tylko Komisja
Nadzoru Finansowego. I uważamy, że gdybyśmy uprzywilejowali SKOK w tym zakresie, dodali jeszcze opinię
Kasy Krajowej…

(Senator Piotr Zientarski: To już wystarczy.)
Już za dużo uzasadnienia?
…To byłoby to…
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Nie, nie, ja nie
ośmieliłem się przerwać panu ministrowi…)
(Senator Piotr Zientarski: Mówiłem, że wystarczy
przywilejów.)
Aha, a ja zrozumiałem, że za długo gadam.
Przepraszam.
W związku z tym stanęliśmy na stanowisku, że ma być
paralelność, równość, bez żadnych przywilejów. Tym bardziej, że zasady gwarancji depozytów składanych w SKOK
są takie same jak tych składanych w bankach…
(Głos z sali: I całe szczęście.)
…i w tym zakresie Komisja Nadzoru Finansowego,
sprawując nadzór nad SKOK, powinna mieć takie samo
uprawnienie jak wobec banków.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję bardzo.
Wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. W takim razie głosujemy.
Kto jest za poprawką pana senatora Pęka?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo.
Na 34 senatorów 7 głosowało za, 26 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Poprawka została odrzucona.
Głosujemy teraz nad poprawką, Panie Senatorze
Kutz…
(Senator Kazimierz Kutz: Dziękuję.)
…pana senatora Rulewskiego. Jest to poprawka dwieście dwudziesta druga.
Przypominam: skreśla się wyrazy „przypadające za trzy
ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości”, co oznacza,
że to się przenosi na cały okres, a także skreśla się wyrazy
„oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne”; chodzi o to, co w pierwszej kolejności…
czego się nie bierze pod uwagę.
To powiedziawszy, raz jeszcze pytam o stanowisko
rządu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jerzy Kozdroń:
Stanowisko rządu jest takie, że jest przeciw tej poprawce.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rząd jest przeciwny…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy
Kozdroń: Jeśli potrzeba, to podejdę…)
Panie Ministrze, słyszeliśmy to stanowisko w zasadzie
już dwukrotnie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy
Kozdroń: Nie wiem, czy aparatura funkcjonuje.)
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(Głos z sali: Dlatego mówiłem, żeby minister usiadł
koło mnie.)
(Głosy z sali: Nie ma karty.)
Nie, nie, w tej chwili jest włączony przycisk z napisem „sala”, więc wszystko… Jeżeli tego nie ma, to nie
słychać.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Mówić, mówić.)
Proszę mówić.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panie Ministrze, proszę powiedzieć jeszcze raz głośno
do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jerzy Kozdroń:
Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki jest negatywne.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję bardzo.
W takim razie zarządzam głosowanie nad tą poprawką
dwieście dwudziestą drugą.
Kto jest za tą poprawką?
Kto jest przeciw?
I kto się wstrzymał?
Proszę państwa, na 34 senatorów 5 głosowało za,
25 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
Poprawka została odrzucona.
I teraz, proszę państwa, za pozwoleniem czterech
Wysokich Komisji chcę poddać pod głosowanie wszystkie
pozostałe… dwieście sześćdziesiąt siedem minus cztery –
dwieście sześćdziesiąt trzy poprawki w bloku. Te wszystkie poprawki to są poprawki poprzednio przyjęte przez
nas, we wczorajszym głosowaniu. Ja te poprawki wtedy
przejąłem, my je zresztą przegłosowaliśmy, to są nasze
poprawki komisyjne.
Kto jest za tymi poprawkami?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 33 senatorów 27 głosowało za, 1 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
W ten sposób przyjęliśmy wszystkie poprawki.
Oczywiście senatorem sprawozdawcą pozostaje przewodniczący Komisji Ustawodawczej, pan senator Zientarski.
Dziękuję…
(Głosy z sali: Jeszcze całość!)
Nad całą ustawą teraz się nie głosuje. Po debacie plenarnej głosujemy tylko nad poprawkami.
(Głos z sali: Pan marszałek.)

Panie Marszałku, proszę bardzo…
(Senator Marek Borowski: Tu jestem.)
(Senator Jan Wyrowiński: To znaczy…)
Zaraz, zaraz, bo tu jest jeden marszałek, a tam jest drugi.
Chwileczkę…
(Senator Marek Borowski: Marszałków jest za dużo,
zdecydowanie.)

Senator Jan Wyrowiński:
Sądzę, że dla sprawności głosowania podczas posiedzenia plenarnego dobrze byłoby, aby komisje zarekomendowały może ewentualnie jakieś…
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Więc ja to…)
…głosowania w blokach, prawda? Chodzi o to, żeby ta
rekomendacja była rekomendacją komisji, bo potem to budzi różne wątpliwości, szczególnie pana senatora Wiatra.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Ja o tym wspominałem, Panie Marszałku, ale dziękuję
bardzo.
Czy pan senator Borowski…
(Senator Marek Borowski: Tak, tak. Ja tylko chciałem
powiedzieć, że ja w tej samej sprawie.)
No właśnie, ja też miałem zamiar w tej samej sprawie…
(Głos z sali: Marszałkowie z marszałkami…)
Panowie Marszałkowie, to ja powiem, że ja też w tej
samej sprawie chciałem zabrać głos. Ja już wspominałem
o tym na końcu naszego poprzedniego posiedzenia, że
chciałbym, żeby komisje podjęły w tej chwili taką decyzję, no nie wiem, czy formalną, czy nie formalną, żebyśmy
mogli głosować na posiedzeniu plenarnym w podobnej
kolejności…
(Głos z sali: W blokach.)
Tak, w tych blokach. To znaczy, te poprawki, które tutaj
zostały… Bo były zgłaszane wnioski mniejszości obejmujące te dwie poprawki senatora Matusiewicza, poprawkę
senatora Pęka i poprawkę senatora Rulewskiego oraz był
cały blok pozostałych poprawek.
Rozumiem, że członkowie wszystkich czterech komisji
to rozwiązanie popierają, nikt nie ma wątpliwości.
(Głosy z sali: Tak jest.)
W takim razie to będzie nasze, Panie Marszałku…
Nie wiem, czy pan marszałek będzie prowadził to głosowanie…
(Senator Jan Wyrowiński: Będę, będę.)
W takim razie w dobre ręce przekazuję to…
Sprawozdawca już był wyznaczony, senator Zientarski
jest sprawozdawcą.
Kończę posiedzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 13)
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