
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Środowiska (91.), 

Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (178.) 

oraz Komisji Ustawodawczej (286.) 
w dniu 12 czerwca 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do projektu usta-
wy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji 
Środowiska Jadwiga Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Otwieram posiedzenie trzech komisji: Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania miało być…
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Proszę państwa, bardzo pro-

simy o spokój.)
…rozpatrzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy 

o odpadach, zgłoszonych na sesji plenarnej.
Proszę państwa, sprawa się skomplikowała, bo do ko-

misji wpłynęło pismo z ministerstwa, które pozwolę sobie 
odczytać.

„Na pięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji, które odbyło 
się 11 czerwca 2014 r., podczas drugiego czytania projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw został zgłoszony przez pana senatora Stanisława 
Gorczycę pakiet poprawek merytorycznych.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu trzech ko-
misji: Komisji Środowiska, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, w dniu 12 czerwca bieżącego roku, z uwagi na 
ściśle merytoryczny charakter zgłoszonych poprawek mo-
gący w konsekwencji zmienić sens dotychczas przyjętych 
systemowych rozwiązań zarówno w projektowanej usta-
wie, jak i w obecnie obowiązującym systemie gospodarki 
odpadami komunalnymi, bez wnikliwej analizy strona 
rządowa nie może odnieść się do zgłoszonych poprawek 
w tak krótkim czasie.”

Proszę państwa, jest to o tyle ważne, że Komisja 
Środowiska od wczoraj, od godziny 22.00 do dzisiaj też 
nie była w stanie merytorycznie ustosunkować się do po-
prawek, które złożył senator Gorczyca. A ponieważ na 
mój wniosek odbyło się… Wnosiłam o trzecie czytanie 
jeszcze na tym posieczeniu i teraz proponuję państwu, 
proszę szanowne komisje o to, aby wyrażono zgodę na 
prolongatę, odroczenie posiedzenia, przeniesienie tej spra-
wy na kolejne posiedzenie komisji. Chodzi o to, żeby tę 
sprawę dobrze rozeznać.

Bardzo proszę, pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowne Prezydium! 

Szanowni Zebrani!
Myśmy na poprzednim posiedzeniu komisji dosyć wni-

kliwie analizowali poprawki zgłoszone przez stronę rządową 
i przez stronę samorządową. I był pewien konsensus zawarty 
pomiędzy stroną rządową a stroną samorządową. Te, można 
powiedzieć, zapisy ustawowe, poprawki były przyjmowane 
przez panią przewodniczącą, jak również przez pana sena-
tora Gorczycę. Od poprzedniego posiedzenia komisji nie 
upłynęło wiele czasu, bodajże parę dni. I pytanie moje jest 
takie: co się zmieniło od tamtego czasu? Co się stało, że 
senator Gorczyca zgłosił tyle poprawek, które tak zmieniają 
ustawę wywołującą w środowisku samorządowym… To 
rzeczywiście bulwersuje środowisko samorządowe. Dzisiaj 
już od samego rana dostajemy telefony…

(Głos z sali: Ja mam podobnie.)
…informacje, wiadomości SMS. Co się stało? Były 

uzgodnienia, to wszystko było praktycznie analizowane od 
dawna, to nie był przypadek. I nagle pan senator Gorczyca 
ni stąd, ni zowąd zgłasza tyle poprawek, które burzą całość 
ustawy – pani również o tym mówi – która została przygo-
towana, wypracowana tutaj z trudem i mozołem.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator…
(Senator Piotr Zientarski: Senator Jurcewicz zgłasza 

wniosek formalny.)
A wcześniej?
(Senator Stanisław Gorczyca: Ja chciałbym…)
Wobec tego… Chwileczkę, proszę państwa, moment. 

Pytanie było stricte do pana Gorczycy. Co było tu powodem 
i dlaczego tak późno…

Senator Stanisław Gorczyca:
Ja chciałbym to tylko uzasadnić. Rzeczywiście jest tu 

wiele poprawek, ale tak naprawdę tylko jedna jest mery-
toryczna. Chodzi o to, żeby zamienić sformułowanie „spa-
larnie” na sformułowanie „instalacje do unieszkodliwiania 
odpadów”. Tylko o to mi chodzi. A inne poprawki wynikają 
po prostu z tej jednej zmiany.

(Głos z sali: To nie jest takie proste…)
Dajmy sobie czas, żeby to wyjaśnić. Tylko o to mi cho-

dzi. Myślę, że dwa tygodnie nic nie znaczą w przypadku tej 
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Senator Zdzisław Pupa:
Pytałem o to dlatego, Panie Senatorze, że my dosyć 

wnikliwie dyskutowaliśmy, wyjaśnialiśmy sprawę. I py-
tanie jest takie. To nie może tak być, że senatorowi mogą 
się przyśnić jakieś zapisy… Przepraszam bardzo. Mogą 
mu się przyśnić, tylko problem jest taki… Chcę usłyszeć 
wyjaśnienie od pana senatora Gorczycy. I tyle.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Należało być wczoraj obecnym na debacie. Pan 

Stanisław Gorczyca bardzo precyzyjnie wyjaśniał każdą 
poprawkę.

(Głos z sali: Ale marszałek nie zrozumiał.)
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Pęk:
Proszę państwa!
Kluczowe znaczenie ma zapis poprawki dziewiątej, 

gdzie dodaje się sterylizację do spalania. No, śmierdzi mi 
tu lobby autoklawów. Ta sprawa była już tyle razy wałko-
wana. Ustaliliśmy przy znakomitej większości głosów, że 
szkodliwe odpady, odpady bakteriologiczne powinny być 
spalane.

(Głos z sali: Ale tu chodzi komunalkę.)
Ale dodanie tego do komunalki nie wydaje się w tej 

chwili, po tych wszystkich debatach racjonalne. Pozostałe 
kwestie są, że tak powiem, nieistotne.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący.

Senator Piotr Zientarski:
Proszę państwa, ja składam formalny wniosek o odro-

czenie dzisiejszego posiedzenia.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Na 2 lipca.)
No, kwestia terminu… Termin wyznaczymy. W tej 

chwili nie musimy.
(Głos z sali: Do następnego posiedzenia.)
Tak, do następnego posiedzenia.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę państwa, poddam pod głosowanie wniosek for-

malny.
Kto jest za odroczeniem posiedzenia komisji? (15)
Kto jest przeciwny? (8)
Kto wstrzymał się od głosowania? (0)
Dziękuję.
Wobec wyników głosowania odraczamy posiedzenie 

komisji do następnego… To będzie gdzieś dwa tygodnie. 
Zakładamy, że wszystko będzie wyjaśnione. Proszę się nie 
denerwować.

Zamykam posiedzenie komisji.

ustawy, a możemy zrobić to naprawdę dobrze. Ja się dziwię, 
że strona samorządowa ma co do tego jakieś wątpliwości. 
Z jakiego tytułu? O co chodzi stronie samorządowej?

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Panie Przewodniczący, ja nie chciałabym teraz wieść 

debaty na temat tego, kto zawinił, czemu później, czemu 
wcześniej. Ja myślę, że dwa tygodnie odroczenia w przy-
padku tego wniosku, tych poprawek dadzą tylko pozytywny 
efekt. Strona samorządowa też może się ustosunkować. 
Państwo senatorowie, ja, wszyscy tu obecni będziemy 
mogli się do tego ustosunkować. To nie zmienia biegu 
rzeczy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Jeszcze chciałbym przed głosowaniem… Ja mam py-

tanie w kontekście oświadczenia…
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Pytanie. Dobrze.)
…pana ministra, jak rozumiem. O ile dobrze pamiętam 

wczorajszą debatę, to pan minister Gawłowski wyszedł 
i powiedział, że jest przeciwny tym poprawkom. Tak było. 
Potwierdzicie chyba państwo, że tak powiedział.

(Głos z sali: Powiedział, że jest przeciwny.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Ja państwa rozumiem. Minister Gawłowski jest mini-

strem, który zajmuje się szczególnie gospodarką wodną 
i sprawami wodnymi. Nie było możliwości skontaktowania 
się z wiceministrem…

(Senator Piotr Zientarski: Nie jest…)
Tak, nie jest z tego departamentu.
Proszę państwa, ja bym nie chciała tego zaogniać i stąd 

taki wniosek.
Proszę, pan senator Stanisław Jurcewicz.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Ja myślę, że powinniśmy opierać się na faktach, a nie na 

samych wypowiedziach. Jest pismo, rozstrzygnijmy tę spra-
wę. Jest tu jakaś drażliwa sytuacja. I ja mam prośbę. Po raz 
pierwszy usłyszałem, że ktoś ma wątpliwości co do tego, 
że ktoś inny składa poprawki. Każdy z nas ma takie prawo; 
zostawmy tę kwestię. Zastanawiajmy się nad sensem, nad 
merytoryką. Jak ja bym zaczął się zastanawiać, dlaczego 
przy poprzednim sprawozdaniu ktoś inny złożył poprawki, 
ktoś, kto nie jest jakby z mojego klubu… Nie może tak być. 
Dyskutujmy nad poprawkami – jest stanowisko rządu, ono 
jest na piśmie – i rozstrzygnijmy to.

(Senator Zdzisław Pupa: W sprawie formalnej…)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
W sprawie formalnej.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Do mikrofonu poproszę, Panie Senatorze.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 40)
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