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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (druk senacki nr 1060, druki sejmowe nr 3659 i 3787).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 
nr 1071, druki sejmowe nr 3760 i 3884).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr 
Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie 

ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw oraz, w drugim punk-
cie, ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o termi-
nach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W pierwszej kolejności rozpatrzymy ustawę o zmianie 
ustawy – Kodeks karny.

Serdecznie witam przybyłych gości, z panią mi-
nister Zbrojewską na czele; przedstawiciela Krajowej 
Rady Sądownictwa, sędziego Sądu Najwyższego, pana 
Dariusza Zawistowskiego; serdecznie witam przedstawicie-
li Prokuratury Generalnej, panów prokuratorów Woźniaka 
i Staszaka; witam serdecznie państwa przedstawicieli mi-
nisterstwa, Biuro Legislacyjne, senatorów.

Rozpoczynamy rozpatrzenie tego punktu.
Bardzo bym prosił panią minister, jako że ustawa była 

inicjatywą rządową, o przedstawienie krótko istoty przed-
łożenia. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Układ jest tego rodzaju, ze przedłożony projekt ustawy 

dotyczący zmiany ustawy – Kodeks karny, a także nie-
których innych ustaw, jest po prostu związany z realiza-
cją, z wykonywaniem naszych zobowiązań o charakterze 
międzynarodowym, związanych z członkostwem naszego 
kraju, zarówno w Radzie Europy, jak i w Unii Europejskiej. 
I układ jest tego rodzaju: w zasadzie ta nowelizacja nie 
wzbudza żadnych szczególnych kontrowersji. Kluczowe 
zmiany w ramach kodeksu karnego są związane z dzia-
łaniami zmierzającymi do przeciwdziałania finansowaniu 
terroryzmowi i do karalności prania brudnych pieniędzy, 
między innymi poprzez penalizację zachowania polegają-
cego na przekazywaniu środków finansowych organiza-
cjom o charakterze terrorystycznym. Do tej pory, na dzień 

dzisiejszy, taka penalizacja ma miejsce, jeżeli następuje 
przekazanie takiej organizacji środków na to, żeby dopusz-
czała się ona przestępstw o charakterze terrorystycznym. 
Z kolei zakładana nowelizacja będzie przewidywała, że 
chodzi o przekazywanie środków pieniężnych organiza-
cjom terrorystycznym bądź też członkom takich organizacji 
na jakikolwiek inny cel. Czyli na przykład przekazuje się je 
z myślą o tym że… czy wskazuje się, że ma to być na cele 
edukacyjne, medyczne, ale oczywiście w momencie, kiedy 
te pieniądze trafiają już bezpośrednio do takiej organizacji, 
to może się okazać, że faktycznie są one wykorzystywane 
nie w tym wskazanym celu. Nadto będzie tutaj oczywiście 
zmiana dotycząca przestępstwa prania brudnych pieniędzy, 
począwszy od tego, że będzie możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności już w fazie przygotowań.

Również dosyć istotną sprawą jest zmiana art. 310, któ-
ry jest związany z fałszowaniem pieniędzy. A mianowicie 
nowelizacja będzie przewidywała, że chodzi o fałszowanie 
pieniędzy nie tylko tych, które są aktualnie w obiegu, ale 
również tych, które mają być wprowadzone, choć to jeszcze 
nie nastąpiło.

Zapewne pani legislator coś szerzej na ten temat powie. 
My z naszej strony nie mamy żadnych uwag. Opinia legisla-
torów senackich jest pozytywna, nie ma żadnych propono-
wanych poprawek merytorycznych, jest jedna o charakterze 
technicznym bądź legislacyjnym, którą my w całości akcep-
tujemy, przychylamy się. Ale myślę, że szerzej na ten temat 
zapewne powie pani legislator. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Teraz wywołana już do tablicy pani legislator Katarzyna 

Konieczko.
Bardzo proszę.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, tak jak już pani minister zapowie-

działa, biuro zgłosiło w swojej opinii jedną uwagę, która 
obejmuje propozycję wprowadzenia dwóch poprawek, przy 
czym zasadniczo ta propozycja dotyczy art. 2. Chodzi o to, 
aby dodawaną jednostkę redakcyjną określić jako art. 304b, 

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 30)
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Są przedstawiciele ministerstwa gospodarki. Serdecznie 
witam pana ministra.

I bardzo proszę o syntetyczne przedstawienie istoty 
przedłożenia. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Mariusz Haładyj:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Zmiany, które proponujemy w nowelizacji, dzielą się 

na trzy grupy. Przede wszystkim czy po pierwsze, cho-
dzi o dostosowanie przepisów ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych do dyrektywy w tym zakresie 
obowiązującej, doprowadzenie do pełnej zgodności z nią. 
Po drugie, jakby korzystając z okazji, porządkujemy i do-
stosowujemy czy też zmieniamy te przepisy, dostosowu-
jemy je do praktyki, wygładzamy, można powiedzieć, te 
przepisy, które w praktyce budzą ewentualne problemy 
w interpretacji czy też kłopoty w stosowaniu. Czyli jest to 
jakby wynik przeanalizowania dotychczasowego stoso-
wania ustawy. I po trzecie – a z punktu widzenia systemu 
prawa jest to chyba najistotniejsze – jest uspójnienie me-
chanizmu ustalania wysokości odsetek w całym obrocie 
cywilnoprawnym poprzez wprowadzenie mechanizmów 
naliczania tych odsetek ustawowych do kodeksu cywilne-
go. Jest też, co jest konsekwencją tych zmian w kodeksie 
cywilnym, dostosowanie szeregu innych ustaw, około pięć-
dziesięciu ustaw, do tych nowych regulacji.

Przede wszystkim co do odsetków w kodeksie cywil-
nym – bo, tak jak powiedziałem, tu jest najważniejsza 
zmiana wprowadzana w nowelizacji – to proponujemy, 
po pierwsze, żeby odsetki za opóźnienie oraz odsetki 
kapitałowe, czyli za korzystanie z kapitału, były zróżni-
cowane, to znaczy żeby odsetki za opóźnienie były odset-
kami wyższymi niż odsetki kapitałowe. I po drugie, żeby 
odsetki w obrocie handlowym były wyższe niż odsetki 
w obrocie nieprofesjonalnym. Co do odsetków ustawo-
wych kapitałowych, to proponujemy, żeby wynosiły tyle, 
ile suma stopy referencyjnej i 3,5 punktu procentowego, 
a co do odsetków za opóźnienie, to byłoby to: stopa re-
ferencyjna plus 5,5 punktu procentowego. Odsetki mak-
symalne stanowiłyby dwukrotność tych sum, oczywiście 
odpowiednio, w podziale na odsetki kapitałowe i odsetki 
za opóźnienie.

Z punktu widzenia skutków gospodarczych i społecz-
nych, przede wszystkim liczymy na to, że ten nowy mecha-
nizm jakby spowoduje, że wpłynie to w sposób pozytywny, 
stabilizujący na gospodarkę i na sytuacje gospodarstw do-
mowych, ponieważ w większym stopniu zbliży wysokość 
odsetek do poziomu stóp ustawowych, a więc poziom stóp… 
wysokość odsetek, przepraszam, zbliży się do poziomu stóp 
rynkowych, czyli przede wszystkim do stopy referencyjnej. 
Z punktu widzenia tego, jakie będzie miało to przełożenie 
na realną sytuację albo gospodarstw rodzinnych, albo przed-
siębiorcy, to istotne jest też to, że w przypadkach, gdy stopy 
procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej będą 
rosły, wzrost oprocentowania za zaległości bądź wzrost od-

a nie §2 w art. 304a. Jest to związane z odesłaniami do 
art. 304a, które już są w kodeksie postępowania karnego. 
Chodzi o to, żebyśmy nie musieli zmieniać dodatkowych 
dwóch jednostek redakcyjnych kodeksu postępowania kar-
nego, a więc propozycja jest taka, aby dodać nowy artykuł. 
Oczywiście konsekwencją tego musi być zmiana w art. 4 
– tam w §5, który jest dodawany, należy odesłać właśnie 
do nowego art. 304b. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa, zaproszonych gości, chciałby 

się wypowiedzieć, w szczególności co do proponowanej 
poprawki, ale oczywiście także co do całego przedłoże-
nia? Czy ktoś z państwa chciałby się wypowiedzieć? Nie 
widzę zgłoszeń.

Czy ktoś z państwa senatorów…? Nie widzę zgłoszeń.
W związku z tym proponuję – jako że pani minister 

wyraziła akceptacje i nie ma innych uwag – ażebyśmy te… 
Chyba można łącznie te poprawki przegłosować?

(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Powinny być 
przegłosowane łącznie.)

One powinny być… Tak też mnie się wydaje. W związ-
ku z tym proponuję, żebyśmy przegłosowali je łącznie.

(Głos z sali: Kto je zgłasza?)
Ja je zgłaszam.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (5)
Przyjęte jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
I teraz całość, ustawa z przyjętymi poprawkami.
Kto jest za?(5)
(Głos z sali: Też jednogłośnie za.)
Dziękuję bardzo.
Teraz kwestia sprawozdawcy. Pan senator Paszkowski?

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja się zgłoszę. Jestem już wyznaczony jako sprawoz-

dawca komisji praw człowieka, tak że połączę te dwa spra-
wozdania.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Bardzo dziękuję.
Proponuję, proszę państwa, dwie minuty przerwy tech-

nicznej. Dziękuję bardzo. Przystąpimy wtedy do drugiego 
punktu naszego posiedzenia, ale będzie potrzebna zmiana 
legislatora. Tak że chwila przerwy.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, kontynuujemy nasze posiedzenie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego posie-

dzenia: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw.
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Nie wiem… Czy ja mam omawiać poszczególne pro-
pozycje poprawek?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Przewodniczący Piotr Zientarski: …Proszę bardzo, 

jeśli chodzi o modyfikacje.)
Uwaga druga zmierza do zapewnienia zgodności roz-

patrywanego przepisu z wdrażaną dyrektywą. Komisja 
Gospodarki Narodowej po naszej uwadze wprowadziła 
poprawkę, która nadawałaby nowe brzmienie art. 6 ustawy. 
My chcielibyśmy tę poprawkę dodatkowo zmodyfikować, 
a jej brzmienie byłoby następujące: w art. 1 po pkcie 3 
dodaje się pkt 3a w brzmieniu: w art. 6 – i tu lit. a: ust. 1 
otrzymuje brzmienie: „Jeżeli strony transakcji handlowej 
nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi, 
bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych po upływie trzydziestu dni 
liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia do 
dnia zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, 
upływ trzydziestu dni liczony jest od dnia zakończenia 
badania”. I lit. b: uchyla się ust. 2 i ust. 3.

Poprawka taka wymagałaby dwóch konsekwencji, 
a konsekwencje te ujęte są w poprawkach trzeciej i piątej 
z zestawienia poprawek Komisji Gospodarki Narodowej 
– i w takim brzmieniu również te konsekwencje reko-
mendujemy.

W sumie Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła dzie-
sięć poprawek wynikających z naszej opinii. Ich brzmienie 
zawarte jest w druku senackim nr 1071 A, ale z uwzględ-
nieniem tej modyfikacji, o której wspomniałem.

Jeżeli istnieje potrzeba omówienia poszczególnych na-
szych uwag, to służę taką opinią.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

…Państwo goście, czyli przedstawiciel Krajowej 
Rady Sądownictwa, są z nami również przedstawiciele 
Konfederacji „Lewiatan” oraz przedstawiciel Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa. Serdecznie państwa witam.

Jeśli chcielibyście państwo zabrać głos, to bardzo pro-
szę, ewentualnie po otrzymaniu… Bo w międzyczasie 
otrzymacie te propozycje już zmodyfikowane. I chodzi 
o to, że one będą na piśmie.

Czy za chwilę, czy od razu…?
Proszę bardzo, pan sędzia Sądu Najwyższego, 

przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz 
Zawistowski.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli można, to ja mam taką techniczną wątpliwość: 

czy w art. 8a powinno się użyć formuły „strony transakcji 
handlowej nie mogą ustalić daty”? Czy nie powinno to być 
„nie mogą ustalać daty”? Bo chyba chodzi o to, że strony 
nie powinny zawierać takiego porozumienia, ale gdyby 
w konkretnej sprawie była wątpliwość na przykład co do 
tego, kiedy nastąpiło doręczenie faktury, to raczej trzeba 
by przyjąć, że mogą coś takiego ustalić. A więc wydaje mi 

setek kapitałowych będzie mniej gwałtowny, a więc bardziej 
przewidywalny, a tym samym ograniczy to nam ryzyko 
gwałtownego wzrostu zadłużenia.

Kończąc, powiem: mamy tutaj zmiany w dwóch wy-
miarach. W wymiarze prawnym tworzymy spójny system 
naliczania odsetek w całym obrocie cywilnym opartym na 
mechanizmie: stopa referencyjna plus punkty procentowe 
– w zależności od rodzaju odsetek. Czyli mamy uporząd-
kowany system prawny w ten sposób, że nie będzie brania 
pod uwagę różnych zmiennych, w zależności od rodzaju 
odsetek. A z punktu widzenia ekonomicznego i społecz-
nego zbliżymy wysokość odsetek do stóp rynkowych, 
a więc zminimalizujemy ryzyko gwałtownego wzrostu 
zadłużenia w przypadku wzrostu stóp procentowych. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo panu ministrowi Mariuszowi 

Haładyjowi za przedstawienie nowelizacji.
Ja bym jeszcze poprosił pana ministra, by – wzorem 

poprzedniego punktu – był pan uprzejmy odnieść się do 
poprawek już zaproponowanych, jako że opinię Biura 
Legislacyjnego co do ustawy pan otrzymał. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Mariusz Haładyj:
Biuro Legislacyjne zgłosiło osiem uwag. Wobec 

wszystkich nasze stanowisko było pozytywne. W taki 
sam sposób także Komisja Gospodarki Narodowej takie 
poprawki zgłosiła.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo.
Szymon Giderewicz, legislator.
W naszej opinii część tych uwag ma już inny kształt le-

gislacyjny – on był modyfikowany na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Narodowej. Komisja Gospodarki Narodowej 
przyjęła poprawki nie zawsze mające brzmienie zapro-
ponowane w opinii, jednak to brzmienie było wspólnie 
uzgodnione, powstało ono w wyniku uzgodnień czy prac 
wykonanych pomiędzy panem ministrem a biurem na po-
siedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej. I my teraz reko-
mendujemy poprawki w brzmieniu zaproponowanym przez 
Komisję Gospodarki Narodowej, z jednym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, okej.
…Z jedną modyfikacją. Jesteśmy przygotowani na mo-

dyfikacje poprawki wynikającej z naszej uwagi drugiej 
przedstawionej w opinii i chcielibyśmy też tę modyfikację 
zasygnalizować.
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Poprawka pierwsza wynika z uwagi pierwszej Biura 

Legislacyjnego, jest zawarta w punkcie pierwszym zesta-
wienia przyjętego przez Komisję Gospodarki Narodowej. 
Jest to uwaga o charakterze technicznolegislacyjnym. 
Chodzi o ujednolicenie i skorelowanie przepisów ustawy.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za? (5)
Jednogłośnie przyjęta.
Kolejna.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Poprawki ujęte w zestawieniu Komisji Gospodarki 

Narodowej jako poprawka druga, trzecia i piąta, z mody-
fikacją poprawki drugiej, jak to przytoczyłem na wstępie 
swojej wypowiedzi, o czym mówił też pan minister. Są 
to poprawki, które zmierzają do zapewnienia zgodności 
przyjmowanych dziś rozwiązań z wdrażaną dyrektywą.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Głosujemy.
Kto jest za? (5)
Jednogłośnie przyjęta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga czwarta z zestawienia poprawek Komisji 

Gospodarki Narodowej, wynikająca z punktu trzeciego 
naszych uwag – z uwagi o charakterze technicznolegi-
slacyjnym – z dodatkowym doprecyzowaniem przepisu, 
wskazaniem… Nie, w zasadzie to jest doprecyzowanie, 
chodzi o doprecyzowanie przepisu, zamienienie wyrazu 
„wyraźnie” na wyraz „jednoznacznie”. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za przyjęciem tego? (5)
Jednogłośnie przyjęte.
Kolejna.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Następna w kolejności jest uwaga szósta z zestawie-

nia Komisji Gospodarki Narodowej… a raczej poprawka 
szósta, uwaga czwarta Biura Legislacyjnego. To uwaga 
o charakterze technicznolegislacyjnym. Zmierza do ujed-
nolicenia i skorelowania przepisów ustawy.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Ale tu mówimy również 
o tej modyfikacji, zmianie, którą proponował pan sędzia.)

Tak, poprawka jest w takiej postaci, jaka została zgło-
szona dzisiaj przez pana przewodniczącego – z modyfikacją, 
o której mówił pan sędzia, czyli nie „ustalić”, a „ustalać”.

się, że tutaj powinno być chyba „nie mogą ustalać” w ra-
mach jak gdyby kontraktowania, a nie „nie mogą ustalić”. 
Bo sens jest tu prawdopodobnie taki, tylko – tak mnie się 
wydaje – to będzie lepiej brzmiało.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, co pan na tę propozycję pana sę-

dziego?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Mariusz Haładyj:
Wydaje mi się, że pan profesor ma rację i że rzeczywi-

ście to będzie jeszcze lepiej oddawało zamysł tego prze-
pisu, tak.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przejmuję tę modyfikację, dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa, gości, chciał zabrać głos? 

Nie, nie widzę, w związku z tym…
A, jeszcze pan minister. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki 
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
À propos tego, co powiedział pan mecenas… Bo rze-

czywiście w tej poprawce drugiej, bo… Tak jak powiedział 
pan mecenas, my zgadzamy się co do brzmienia poprawek 
przyjętych przez komisję gospodarki. One rzeczywiście 
w kilku, w dwóch czy w trzech punktach brzmią troszeczkę 
inaczej niż propozycje z uwag Biura Legislacyjnego, ale to 
brzmienie, które komisja przyjęła, zostało ustalone właśnie 
między biurem a nami.

Z kolei ta modyfikacja, o której powiedział pan mece-
nas, dotycząca poprawki drugiej… Ona de facto…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie, pan mecenas.
Czyli ona de facto polega – jeśli dobrze rozumiem jej 

istotę – na dodaniu w ust. 1 w art. 6 zwrotu „do dnia za-
płaty”, tak? W takim razie z naszej strony dodam, jeśli pan 
przewodniczący i Wysoka Komisja uznają to za właściwe, 
że my też byśmy popierali to doprecyzowanie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Czyli przystępujemy do głosowania.
Panie Mecenasie, proszę syntetycznie przedstawiać 

treść poprawek, łącznie z ich konsekwencjami, żeby to 
zblokować po prostu.

Głosujemy, bardzo proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Łącznie… Ja przejmuję te poprawki, łącznie z tymi 

dwiema modyfikacjami, o których była dzisiaj mowa.
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Przewodniczący Piotr Zientarski:
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem? (5)
Jednogłośnie przyjęta.
I ostatnia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Poprawka dziesiąta Komisji Gospodarki Narodowej, 
a uwaga ósma Biura Legislacyjnego. To poprawka o cha-
rakterze doprecyzowującym.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Jednogłośnie przyjęta.
I teraz całość, ustawa z przyjętymi poprawkami po 

modyfikacjach.
Kto jest za przyjęciem tego? (5)
Jednogłośnie przyjęte.
Sprawozdawca? Zgłasza się ktoś? Może pan przewod-

niczący Piechota?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak… Bo tam nie ma nikogo z Komisji Gospodarki… 

A, jest senator Jurcewicz.
(Głos z sali: Senator Śmigielski…)
Proszę?
(Głos z sali: Tam senator Śmigielski jest sprawoz-

dawcą.)
(Głos z sali: To Jurcewicz.)
No to Jurcewicz. Proponuję senatora Jurcewicza. 

Czy ktoś ma inne zdanie? Nie. To wyznaczamy senatora 
Jurcewicza jako sprawozdawcę jako, że to jest problem 
z zakresu gospodarki.

Dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Ustawo-
dawczej.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Jednogłośnie przyjęta.
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga siódma… To znaczy poprawka siódma, a uwaga 

piąta Biura Legislacyjnego. Uwaga biura miała charakter 
technicznolegislacyjny, to oddawała propozycja popraw-
ki, z tym że poprawka jeszcze jednoznacznie przesądza, 
że w przypadku, gdy wierzyciel dochodził będzie wię-
cej niż jednej części świadczenia pieniężnego, będzie mu 
przysługiwać rekompensata w wysokości 40 euro, a nie 
wielokrotność tego.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Jednogłośnie przyjęta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga ósma… Poprawka ósma z zestawienia 

Komisji Gospodarki Narodowej, a uwaga szósta Biura 
Legislacyjnego. To zmiana o charakterze technicznolegi-
slacyjnym, ujednolicająca terminologię.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Przyjęta jednogłośnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Poprawka Komisji Gospodarki Narodowej, oznaczona 

jako poprawka dziewiąta, będąca wynikiem uwagi siódmej 
Biura Legislacyjnego, zmierza do właściwego oddania in-
tencji ustawodawcy.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 56)
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