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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(713)

Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (105.),

Komisji Ustawodawczej (156.)
oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (78.)

w dniu 17 lutego 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 02)

 (Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej
Tomasz Misiak)

Przewodniczący Tomasz Misiak:

Czy wszystkie komisje mają kworum?
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę już o ciszę.
Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Przystępujemy do procedowania nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy –

Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz usta-
wy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Proszę o zabranie głosu Biuro Legislacyjne.

Starszy Legislator
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Dziękuję bardzo.
Trzy komisje przyjęły jedenaście jednobrzmiących poprawek. Poprawki dwuna-

stej nie przyjęła Komisja Gospodarki Narodowej. Poprawka dwunasta ma charakter
legislacyjny. Jest ona konsekwencją dokonania przez ustawodawcę zmiany w art. 278.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza do-
strzegły również potrzebę dokonania zmiany w art. 509. Stąd wynika ta poprawka.
Biuro Legislacyjne jak najbardziej popiera tę poprawkę. Dziękuję.

Przewodniczący Tomasz Misiak:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych.
Pojawił się wniosek, żeby przegłosować łącznie dwanaście poprawek. Wówczas

mielibyśmy zakończone procedowanie nad ustawą.
Czy państwo zgłaszacie protest w tej sprawie? Nie.
Zatem proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek od pierwszej do dwunastej? (11)
Kto jest przeciw? (1)
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Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Bardzo dziękuję. Poprawki zostały przyjęte.
Pozostaje nam wybór senatora sprawozdawcy połączonych komisji.
Kto był senatorem sprawozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej?
(Głos z sali: Bisztyga.)
Senator Bisztyga. Proponuję, żeby sprawozdawcą był pan senator Bisztyga. My-

ślę, że się zgodzi.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chyba że ktoś z panów senatorów sprawozdawców innej komisji może spra-

wozdawać.
(Głos z sali: Jurcewicz.)
(Głos z sali: Nie.)
To proponuję, żeby kontynuował pan senator Bisztyga, który zna sprawę.
Bardzo państwu dziękuję.
Wyczerpaliśmy porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 05)
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