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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności pu-
blicznej.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Infrastruktury Andrzej Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Szanowni Państwo!
Otwieramy kolejne posiedzenie połączonych ko-

misji, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, dotyczące zło-
żonych w trakcie debaty wniosków do ustawy o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej.

W trakcie debaty plenarnej zostały złożone poprawki 
do tej ustawy.

Poprosiłbym pana legislatora…

Główny Legislator w Biurze 
Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Jakub Zabielski:
Dziękuję.
Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
W trakcie posiedzenia plenarnego poprawki, wnioski 

złożyli pani senator Sztark i pan senator Florek. Są one ze-
brane w drugim punkcie zestawienia wniosków. Kolejność 
głosowania jest następująca: w pierwszej kolejności głosu-
jemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a je-
żeli ten wniosek nie uzyska poparcia, będziemy głosowali 
nad wnioskami zawartymi w punkcie II. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Peczkis się zgłaszał.

Senator Grzegorz Peczkis:
Tak.
Panie Mecenasie, ja tylko się upewniam, bo ja już zgło-

siłem wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, ale jeśli 
trzeba, to…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Jest wniosek.)

Jest. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dobrze. Dziękuję.
Znamy stanowisko ministerstwa…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności będziemy głosować nad wnio-

skiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, senatora Peczkisa.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (12)
Kto jest przeciwny? (3)
(Senator Piotr Zientarski: Kto jest przeciwny?)
(Głos z sali: Przecież ja nie jestem członkiem…)
(Senator Piotr Zientarski: Aha, przepraszam.)
(Wesołość na sali)
Kto się wstrzymał? (0)
Nikt się nie wstrzymał.
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek uzyskał 

większość.
Na sprawozdawcę proponuję pana senatora Peczkisa.
Wyrażasz zgodę, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, wniosek mniejszości.
Panie Senatorze Florek, składamy wniosek mniejszości, 

prawda?
(Senator Piotr Florek: Tak, tak.)
No to składamy z panem senatorem wniosek mniej-

szości.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dobrze. Czyli senator przewodniczący Zientarski z se-

natorem Florkiem składają…
(Senator Piotr Zientarski: …tych wszystkich poprawek…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Sekundę.
Proszę.

Główny Legislator w Biurze 
Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Jakub Zabielski:
Można jeszcze raz, w szczególności w odniesieniu do 

tych poprawek, które zostały zgłoszone na sali, zgłosić wnio-
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(Senator Piotr Zientarski: Tak, do wszystkiego.)
…i senator Florek. Sprawozdawcą będzie senator 

Florek.
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Dziękuję bardzo.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Wniosek dotyczy 
wszystkich poprawek.)

(Senator Piotr Zientarski: Tak, wszystkich.)
Dobrze.
Dziękuję państwu bardzo.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

sek mniejszości i mniejszość połączonych komisji może 
również jeszcze raz rekomendować te wnioski, które były 
poprzednio przyjętymi wnioskami mniejszości komisji.

(Głos z sali: Wniosek mniejszości, tak?)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dobrze. Czyli wniosek mniejszości zgłaszają senator 

Zientarski…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Jak rozumiem, w od-
niesieniu do wszystkiego.)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 54) 
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