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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(331)

40. posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 20 lipca 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Stanisław Kogut)

Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kogut:

Chyba faktycznie mają panowie senatorowie rację, że czas to pieniądz.
Drodzy Państwo, proponowałbym, żeby wszystkie poprawki przegłosować blo-

kiem oprócz poprawki dwudziestej siódmej. Sądzę, że Biuro Legislacyjne nie będzie
miało żadnych zastrzeżeń.

Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Nie zgłaszamy zastrzeżeń, zwracamy jedynie uwagę na fakt, że w poprawce

czternastej, wobec której wyraziliśmy już swoją opinię, znajduje się sformułowanie
„powołanemu”. Nie jesteśmy pewni, czy jest ono w tym przepisie potrzebne, ale oczy-
wiście jest to poprawka komisji i do państwa należy decyzja. Oczywiście poprawki
mogą być przegłosowane łącznie. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kogut:

Drodzy Państwo, w związku z tym, czy jest sprzeciw, żeby nie głosować po-
prawek łącznie? Nie widzę zgłoszeń.

Kto z państwa jest za przyjęciem wszystkich poprawek oprócz poprawki dwu-
dziestej siódmej? (8)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Panie Piotrze, w związku z tym proszę, żeby przygotować na plenarne posie-

dzenie, które poprawki można przegłosować blokiem…
(Głos z sali: Jeszcze poprawka senatora Waszkowiaka.)
Dobrze, dobrze. Poprawka dwudziesta siódma, pana senatora Waszkowiaka,

polega na tym, że po wyrazie „przedstawiają” dodaje się wyrazy „w terminie do dnia
1 kwietnia”.

Czy Biuro Legislacyjne ma zastrzeżenia?
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nie zgła-

szamy zastrzeżeń.)
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W związku z tym, Drodzy Państwo, proponuję przegłosowanie…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy ktoś z senatorów ma zastrzeżenia? Nie.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dwudziestej siódmej…? (9)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, prima aprilis.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Kto będzie sprawozdawcą ustawy? No chyba ja. Drodzy Państwo, mówiąc bar-

dzo poważnie, chyba będę musiał być senatorem sprawozdawcą, bo to jest ustawa ko-
lejowa.

Dziękuję. Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 12)
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