
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej (417.) 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (288.) 
w dniu 1 października 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 21)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 

i Komisji Gospodarki Narodowej. Proszę państwa, jest to 
ostatnie posiedzenie połączonych komisji w tej kadencji.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania o ustawie o zmianie ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy 
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Proponujemy, ażeby komisje wspólnie przyjęły te propo-
zycje, które zostały wypracowane i przyjęte przez Komisję 
Ustawodawczą. Tak mówi opinia Biura Legislacyjnego 
i takie jest zdanie ministra gospodarki, pana ministra 
Haładyja, który akceptuje poprawki przyjęte przez Komisję 
Ustawodawczą, te, które teraz przyjęlibyśmy wspólnie.

Jest propozycja, żebyśmy głosowali blokowo nad po-
prawkami pierwszą, szóstą, jedenastą, dwunastą, trzynastą, 
czternastą.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że wyrażamy 
zgodę na, że tak powiem, zblokowanie tych poprawek.

Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)

Poprawki pierwsza, szósta, jedenasta, dwunasta, trzy-
nasta i czternasta zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka druga.
Kto jest za przyjęciem…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Szymon Giderewicz: Łącznie z…)
Łącznie…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Szymon Giderewicz: Czwartą i siódmą.)
Poprawka druga łącznie z poprawką czwartą i siódmą.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (15)
Poprawki przyjęte jednogłośnie.
I teraz poprawka dziewiąta. Tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Szymon Giderewicz: Tak.)
I ostatnia poprawka, dziewiąta. Przyjęcie poprawki 

dziewiątej wyklucza głosowanie nad poprawką dziesiątą.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (15)
Jednogłośnie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Bo to już w całości… To jest wszystko.
Sprawozdawcą połączonych komisji był pan senator 

Śmigielski, ale teraz go nie ma. Proponuję, żeby sprawoz-
danie połączonych komisji przedstawił pan przewodniczący 
Jurcewicz. Nie ma innych propozycji. Dziękuję.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
i Komisji Gospodarki Narodowej.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 23)
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