
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej (195.) 
oraz Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (262.) 
w dniu 30 września 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 12)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie 

poprawek zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym oraz 
przyjrzenie się poprawkom zgłoszonym przez obie nasze 
komisje. Przez komisję rodziny zgłoszone zostały dwie 
dodatkowe poprawki, nad którymi myśmy już dyskutowali 
w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Jakie jest stanowisko rządu w sprawie poprawek dwu-
nastej i osiemnastej?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Rząd popiera te poprawki.
W takim razie, proszę państwa, proponuję, żebyśmy 

zagłosowali najpierw nad poprawkami obu połączonych 
komisji, a później nad tymi dodatkowymi. Czyli proponu-
ję, abyśmy w pierwszej kolejności głosowali łącznie nad 
poprawkami pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, 
siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, trzynastą, 
czternastą, piętnastą, szesnastą, siedemnastą.

Czy jest zgoda ze strony wszystkich senatorów na tę 
propozycję?

(Głosy z sali: Tak, tak.)
Czy rząd popiera w dalszym ciągu te poprawki?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Tak jest.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem wymienionych poprawek? (11)
Jednomyślnie.
Teraz, proszę państwa, poprawka dwunasta.
Jakie jest stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki dwunastej? (11)
I poprawka osiemnasta – to jest poprawka komisji ro-

dziny, więc koledzy z tej komisji nie powinni mieć wątpli-
wości. A komisja budżetu…

(Głos z sali: My też ją popieramy.)
Tak.
Kto jest za przyjęciem poprawki osiemnastej? (11)
Jednogłośnie.
Przyjęliśmy wszystkie poprawki.
Kogo proponujemy na sprawozdawcę?
(Głos z sali: Ja bym proponował pana przewodniczącego 

– w nagrodę za sprawne przeprowadzenie głosowania.)
(Głos z sali: Tak jest!)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeszcze raz dziękuję panom senatorom i pani minister za 

prace nad tą ustawą. To jest naprawdę ważna ustawa i cieszę 
się, że udało się tak sprawnie zakończyć nad nią prace.

Zamykam posiedzenie.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 14)
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