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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1003)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (96.),
Komisji Gospodarki Narodowej (155.)

oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych (33.)

w dniu 1 lipca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o pomo-
cy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom,
które utraciły pracę.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 53)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan
Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Otwieram wspólne posiedzenie trzech komisji, Komisji Gospodarki Narodowej,
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Mamy przed sobą zadanie…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o spokój. Jak będziemy ciszej, to szybciej i więcej zrobimy – ti-

sze budiesz, dalsze jediesz – tak?
(Głos z sali: Ale głosujemy…)
Mamy przed sobą zestawienie wniosków do ustawy o pomocy państwa w spła-

cie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę,
i obowiązek odniesienia się do tych wniosków.

Jak wiemy, podczas debaty pan senator Grzegorz Wojciechowski i pan senator
Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski również zgłosili poprawki. Przy czym, jak państwo
wiecie, kolejność głosowania wniosków wynika z regulaminu i w związku z tym na
początku będziemy głosowali nad wnioskiem najdalej idącym, czyli nad wnioskiem
trzech komisji, które już wymieniłem. Jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Jeśli ten wniosek nie uzyska poparcia większości, wówczas odniesiemy się do
poprawek zgłoszonych przez wymienionych przeze mnie panów senatorów.

Szanowni Państwo, skoro nie ma innych propozycji, pozwolę sobie poddać pod
głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę, bez poprawek.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (12)
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciw temu wnioskowi? (7)
Dziękuję bardzo.
Kto wstrzymał się od głosu? (1)
Szanowni Państwo, wolą trzech połączonych komisji przyjęliśmy wniosek

o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, czyli dalsze procedowanie traci sens.
Proponuję, aby reprezentował nas… Czy teraz musi być ten sam sprawozdawca,

czy nie musi? Tak?
(Głos z sali: Witczak.)
Proponuję, żeby sprawozdawcą trzech połączonych komisji był pan senator Sta-

nisław Bisztyga…



Wspólne posiedzenie KRPS (96.), KGN (155.) oraz KBFP (33.)
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Czy jest sprzeciw wobec kandydatury pana Stanisława Bisztygi?
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Gratuluję, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski zgłosił autopoprawki do swoich poprawek i senator An-

drzejewski również zgłosił poprawki do swoich poprawek. Przekazuję to pani legislator.
Pozostaje mi zamknąć tak sympatyczne zgromadzenie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście przedstawicielom rządu.
(Brak nagrania)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 56)
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