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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (179.) 

w dniu 26 czerwca 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(druk senacki nr 658, druki sejmowe nr 1783, 2406 i 2406-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych in-
nych ustaw (druk senacki nr 665, druki sejmowe nr 1786, 2334 i 2334-A).



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Stanisław Iwan)

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu Terytorial-

nego i Administracji Państwowej.
Dzisiaj mamy w programie omówienie i przeanalizo-

wanie dwóch ustaw: w punkcie pierwszym jest ustawa 
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
a w drugim punkcie jest ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Chciałbym przywitać serdecznie pana Kazimierza 
Plockego, sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa, 
wraz z towarzyszącymi mu osobami. Niestety jeszcze nie 
mam przed sobą listy, żeby móc powitać państwa bardzo 
precyzyjnie… O, za moment będzie to możliwe. A więc jest 
z nami główny specjalista w Departamencie Administracji 
Publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, 
pan Artur Kocik – witam; jest dyrektor Departamentu 
Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pan Zbigniew Abramowicz; jest też pani Hanna 
Marzęcka, naczelnik wydziału w Departamencie Gospodarki 
Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest 
z nami również pan minister Kazimierz Czaplicki, sekretarz 
Państwowej Komisji Wyborczej, jak rozumiem, zaintere-
sowany punktem drugim – witamy serdecznie.

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrywania punk-
tu pierwszego, to jest ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Sama treść ustawy jest, po-
wiedziałbym, jednozdaniowa, dwuartykułowa, ale, Panie 
Ministrze, bardzo proszę o… Ja wiem, że to jest projekt 
poselski, ale opinia ministerstwa jest nam potrzebna, żeby 
zająć stanowisko.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Tak jak pan przewodniczący stwierdził, jest to pro-

jekt poselski, którego celem jest przede wszystkim 
umożliwienie wydawania decyzji o warunkach zabudo-

wy i zagospodarowania terenu dla gruntów rolnych na 
obszarach wiejskich w klasie I–III, jeżeli powierzchnia 
gruntu w projektowanym obszarze zagospodarowania 
przestrzennego nie przekracza 0,5 ha. Chcę tu też nawią-
zać do tego, że jeśli chodzi o zapisy, które obowiązywały 
do 26 maja 2013 r., to posługiwano się w nich terminem 
obszaru zwartego, a w tych rozwiązaniach, które są dzisiaj 
przedmiotem analizy Wysokiej Komisji, mówimy o ob-
szarze projektowanym. To jest o tyle ważna różnica, że 
w przypadku zapisu, który jest w proponowanej zmianie 
ustawy, jest tak, iż obszar projektowany będzie miał ten 
walor w odniesieniu do tych gruntów, które będą w planie 
zagospodarowania przestrzennego i do 0,5 ha będą mo-
gły być wyłączone z produkcji rolniczej decyzją wójta, 
burmistrza… Te powierzchnie trzeba będzie sumować… 
W przypadku przekroczenia powierzchni 0,5 ha decyzja 
będzie oczywiście należała do ministra rolnictwa i roz-
woju wsi. A więc zaproponowane przepisy porządkują 
sytuację, a także dają szansę samorządom na podjęcie 
decyzji w ograniczonym zakresie. Dlatego też minister-
stwo rolnictwa akceptuje rozstrzygnięcie, które zostało 
zaproponowane w ustawie. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Rozumiem, że obowiązujące obecnie zapisy trochę za-
tkały ministerstwo. Tak? Nie?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Nie, Panie Przewodniczący. Chcę poinformować 
Wysoką Komisję, że od momentu wejścia w życie ustawy, 
czyli od 26 maja, do chwili obecnej wniosków dotyczących 
wyłączenia z produkcji rolniczej powierzchni do 0,5 ha na-
płynęło ponad czterdzieści, a więc to nie jest sytuacja, która 
by powodowała jakieś niedobre decyzje. Jednak zauważy-
liśmy, że wiele samorządów składa wnioski o wyłączenie 
z produkcji rolniczej w oparciu o plany zagospodarowania 
przestrzennego. I to jest, można powiedzieć, dobry znak, 
dlatego że samorządy zaczynają coraz lepiej dysponować 
i gospodarować przestrzenią, co jest, jak myślę, wynikiem 
wspólnych prac nad ustawą o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 59)
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Do spraw kodyfikacji, tak jest. Krótko mówiąc, prze-
chodzimy do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 
oraz niektórych innych ustaw.

Panie Ministrze, poproszę o pańskie zdanie co do tych 
zapisów. Potem poproszę o wypowiedź pana legislatora, 
a następnie podyskutujemy na ten temat.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej 
Kazimierz Czaplicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Projekt, a właściwie już ustawa uchwalona przez 

Sejm 10 czerwca w znacznej mierze konsumuje wnioski 
Państwowej Komisji Wyborczej wynikające z realizacji 
kodeksu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu prze-
prowadzonych w 2011 r. Ustawa rozszerza zakres zmian 
poprzez wprowadzenie zasady głosowania korespon-
dencyjnego dla wszystkich wyborców i we wszystkich 
wyborach z wyjątkiem wyborów samorządowych, czyli 
możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego 
w wyborach organów stanowiących jednostki samorządu 
terytorialnego oraz wyborach wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta ograniczona byłaby do osób o orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niezdolności… 
Państwowa Komisja Wyborcza uznaje, że rozszerzenie 
głosowania korespondencyjnego mieści się w katalogu re-
alizacji praw obywatelskich zawartych w konstytucji, czyli 
realizacji zasady powszechności wyborów. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie tego rodzaju 
głosowanie, jednak wydaje nam się, że warto spróbować, 
zwłaszcza że głosowanie korespondencyjne, które było 
przeprowadzone w wyborach w 2011 r. zagranicą, wy-
kazało, że generalnie wyborcy potrafili korzystać z tego 
rodzaju rozwiązania, może nie na taką skalę, jak byśmy 
chcieli, i nie było przypadków skarg, protestów związa-
nych z głosowaniem korespondencyjnym. Stąd Państwowa 
Komisja Wyborcza podchodzi do tego problemu w sposób 
umiarkowany, z jednej strony, widząc w nim możliwość 
realizacji zasady powszechności wyborów, a z drugiej, 
uważając, że procedury, jakie zostaną wdrożone, zabez-
pieczą ten rodzaj głosowania przed nadużyciami, tak to 
nazwę ogólnie. Oczywiście są jeszcze inne kwestie wynika-
jące z doświadczeń Państwowej Komisji Wyborczej i z jej 
wniosków, ale, tak jak powiedziałem, generalnie ta ustawa 
konsumuje uwagi Państwowej Komisji Wyborczej.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dziękuję bardzo.
Poproszę o opinię naszego pana legislatora.
Proszę bardzo.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Dziękuję bardzo.
Ustawa była już przedmiotem prac Komisji 

Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Okazało się, że poprawki zaproponowane prze-

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.
Pan Michał Gil. Proszę bardzo, Panie Mecenasie, proszę 

o opinię biura prawnego.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
W opinii Biura Legislacyjnego znajduje się jedna uwa-

ga. Wynika ona z tego, że na etapie prac sejmowych zmie-
niał się kształt ustawy i w pewnym momencie wypadło 
z niej słowo „zwarty”. Biuro Legislacyjne zastanawiało się, 
a w zasadzie ja się zastanawiałem, nad tym, na ile ma to 
charakter przypadku, pewnego błędu, a na ile jest to dzia-
łanie zamierzone. Nie uważam, aby istniała konieczność 
powrotu do brzmienia zawierającego właśnie ten wyraz, 
ale w opinii przedstawiłem skutki jego pominięcia. Ale 
pan minister dosyć dokładnie przedstawił tu, jakie są kon-
sekwencje obecnego brzmienia ustawy, tak że ja nie mam 
nic więcej do dodania. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

To znaczy, że jest to świadomie zastosowany zapis.
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze. Proszę państwa, to ja otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos?
Ponieważ nie widzę chętnych, nikt nie zgłasza żad-

nych wniosków, żadnych poprawek, to przystępujemy do 
głosowania.

Kto to państwa jest za przyjęciem ustawy w brzmieniu 
zaproponowanym przez Sejm? (6)

Jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
Zamykam ten punkt.
Dziękuję gościom.
Sprawozdawcą będzie pan senator Gintowt… Nie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma chętnych. No to ja będę sprawozdawcą, skoro 

nie ma chętnych. Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Trzydzieści sekund przerwy technicznej.
Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrywania punk-

tu drugiego.
Panie Ministrze, prosimy bliżej.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, chce pan zachować stosowny dystans do tematu, 

bo jest to przedłożenie komisji. Tak? To jest komisyjne 
przedłożenie…

(Głos z sali: Poselskie.)
…poselskie przedłożenie, którym zajmowała się stała 

podkomisja do spraw… Jakich?
(Głos z sali: Kodyfikacji.)



w dniu 26 czerwca 2014 r. 5

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej 
Kazimierz Czaplicki:
Jeżeli wolno… W zasadzie zgadzamy się z poprawkami 

proponowanymi przez Biuro Legislacyjne.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Gintowt-Dziewałtowski. Proszę bardzo.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Godzinę temu Komisja Ustawodawcza wraz z komisją 

praworządności rozpatrywała ustawę, zapoznała się z pro-
jektem poprawek, odbyła dyskusję na tematy interesujące 
senatorów. Przyjęto, iż te poprawki powinny być zgłoszone 
przez Wysoką Izbą, uznano, że rozwiązania przyjęte w tym 
tekście są zgodne z oczekiwaniami senatorów. Stąd też 
proponuję, żeby przyjąć poprawki, podobnie jak zapropo-
nowała Komisja Ustawodawcza i komisja praworządności, 
i przejść do głosowania nad resztą tekstu.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dobrze. Tylko jeszcze pan minister Czaplicki chciał 
coś dopowiedzieć.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej 
Kazimierz Czaplicki:

Chodzi o zdanie pana mecenasa. Tu jest propozycja uzu-
pełnienia o adres publikacyjny, a on się znajduje w art. 54. 
Ale myślę, że nie będzie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, dobrze.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

W art. 54 to również zostało znowelizowane i on został 
usunięty.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dobrze.
Kontrowersje zostały w tym momencie wyjaśnione, 

stanowisko jest jednolite, w związku z tym, jak myślę, 
możemy realizować propozycję pana senatora.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Głos z sali: Pan senator przejmuje…)

ze mnie są raczej niekontrowersyjne, więc pozwolę sobie 
omawiać je w pewnym skrócie. Gdyby była potrzeba roz-
winięcia ich, to oczywiście jestem gotowy.

Uwaga pierwsza dotyczy zamieszczenia definicji ko-
rzyści majątkowej, która została zdefiniowana jako środki 
finansowe lub korzyści majątkowe o charakterze niepie-
niężnym. Wysoka Komisjo, moim zdaniem tę definicję 
należy skreślić z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego 
że definicja jest zbędna, to znaczy jeśliby jej nie było, to 
ustawa nadal byłaby czytelna, łatwa w interpretacji. Po 
drugie, moim zdaniem ta definicja jest wadliwie napisana, 
jest obarczona kilkoma wadami. Tutaj odsyłam do opinii, 
gdyby zaszła taka potrzeba, to ewentualnie to rozwinę. To 
jest uwaga pierwsza.

Uwaga druga dotyczy art. 53a §3. W tym przepisie 
znajduje się odesłanie do ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
W tym odesłaniu nie ma wskazania adresu publikacyjnego. 
Jest to błąd, w tym miejscu taki adres powinien się zna-
leźć. Poprawka zaproponowana przeze mnie zmierza do 
uzupełnienia tego braku.

Uwaga trzecia dotyczy art. 53c §1. W przepisie tym 
wskazano termin… Pozwolę sobie przytoczyć ten przepis: 
jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyj-
nego nie spełnia wymogów formalnych, wójt lub konsul 
wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 
trzech dni. Tu jest wskazany termin trzydniowy, ale nie 
wskazano początku biegu tego terminu. Ja w poprawce 
proponuję, aby początkiem biegu terminu był dzień do-
ręczenia wezwania.

Uwaga czwarta. Ustawa nie zachowuje konsekwencji 
terminologicznej, otóż na określenie tego samego pojęcia 
raz używa wyrazu „przekazywanie”, a innym razem „udzie-
lanie”. Trzeba to ujednolicić. Ja tutaj optuję za czasowni-
kiem „udzielać”, dlatego że zapewni to spójność termino-
logiczną przepisów karnych znajdujących się w kodeksie 
wyborczym z kodeksem karnym. Poza tym poprawka ta 
zawiera jeszcze jeden element: ona naprawia przepisy kar-
ne, bo w ustawie są one sformułowane w liczbie mnogiej, 
a powinny być w liczbie pojedynczej.

Wysoka Komisjo, to są poprawki z opinii, a ja już po 
jej oddaniu zauważyłem jeszcze jedno. Otóż w nowelizacji 
art. 106 §3 wkradł się błąd gramatyczny. Przepis brzmiał 
następująco: „Zbieranie lub składanie przepisów w za-
mian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabroniona”. 
Powinno być „jest zabronione” i w związku z tym propo-
nuję tutaj stosowną poprawkę. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Czyli to byłaby poprawka piąta, prawda?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Michał Gil: Tak.)
Poprawka piąta.
Poproszę w takim razie pana ministra… Czy pan mini-

ster zechciałby się ustosunkować do tych poprawek?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, bardzo proszę, jeżeli…
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Kto z państwa jest za przyjęciem tych zmian ustawo-
wych? (5)

Sprawozdawca?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, pan senator, tak jest, pan senator Gintowt- 

-Dziewałtowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za sprawne i, powiedziałbym, konstruktywne, 

głębokie… Przepraszam, jeszcze pana nie spytałem, czy 
pan chciałby zabrać głos w tej sprawie.

(Głos z sali: Nie.)
Nie. W takim razie zamykam posiedzenie komisji. 

Dziękuję bardzo.

Pan senator przejmuje, tak, ja też przejmuję, więc bę-
dziemy w parze.

Czy możemy nad tymi poprawkami głosować łącznie?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Michał Gil: Tak, bo one…)
Ja tak właśnie myślę, że mają podobny charakter.
Nie słyszę głosów sprzeciwu.
Chciałbym zapytać: kto z państwa jest za przyjęciem 

poprawek od pierwszej do piątej? (5)
Jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
Pozostaje nam głosowanie nad ustawą w całości.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 16)
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