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Wspólne posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej (67.) 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej  
i Innowacyjności (161.)
w dniu 24 maja 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji 
rządowej.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Adam Gawęda)

Przewodniczący Adam Gawęda:
Proszę o zajęcie miejsc.
Otwieram wspólne posiedzenie połączonych komisji: 

Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

Witam państwa senatorów.
W dzisiejszym porządku jest przyjęcie bądź odrzucenie 

poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji 
Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Witam bardzo serdecznie pana podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 
pana Marcina Ociepę. Witam serdecznie. Witam sze-
fa gabinetu… Nie, nie ma. Witam zastępcę dyrektora 
Departamentu Innowacji, panią Julitę Wilczek, również z 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Witam pana 
dyrektora Biura Legislacyjnego, pana mecenasa Adama 
Niemczewskiego.

(Głos z sali: Generałów nie ma?)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: …W kosmos.)
(Głos z sali: Powódź.)
Witam również sekretarzy komisji.
Szanowni Państwo, został złożony przez pana senato-

ra Rybickiego wniosek o odrzucenie ustawy, jak również 
zostały zgłoszone wnioski o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – tych wniosków jest 6.

Wnioskodawców proszę o przedstawienie tych wnio-
sków, chyba że nie ma takiej potrzeby. Jeśli wnioskodawcy 
mają zamiar uzasadnić swoje wnioski, to bardzo proszę. 
Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. 

W kolejności… Najpierw przeprowadzimy głosowa-
nie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy. Jest to wniosek 
senatora Rybickiego.

Kto jest za przyjęcie tego wniosku? Proszę o podnie-
sienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (12)
Wniosek został odrzucony.
Następnie przechodzimy do głosowania nad popraw-

kami.
Pierwsza poprawka: w art. 1 przed pktem 1 dodaje się 

punkt… To znaczy w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa”.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o pod-
niesienie ręki. (9)

Kto jest przeciw? (8)
Kto się wstrzymał? (1)
Czyli wniosek uzyskał pozytywną opinię.
Poprawka druga… No, ja nie będę może czytał. Każdy 

z państwa senatorów ma zestawienie poprawek.
Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej? Proszę o pod-

niesienie ręki. (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka uzyskała pozytywną opinię.
Poprawka trzecia.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka uzyskała pozytywną opinię.
Poprawka nr 4.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka uzyskała pozytywną opinię.
Poprawka nr 5.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Szósta poprawka to jest wniosek mniejszości.
Kto jest za przyjęciem wniosku mniejszości? (4)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka mniejszości nie została zaakceptowana, roz-

patrzona pozytywnie.
Nad całością nie głosujemy w tym momencie.
Czy sprawozdawcą będzie pan senator Czerwiński? 

Zgadza się pan, tak?

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak.

Przewodniczący Adam Gawęda:
Czy wniosek mniejszości jest zgłaszany? Nie.
Czyli nie ma sprawozdawcy mniejszości.
Dziękuję bardzo. 
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 44)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 49)
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