
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (187.), 

Komisji Spraw Unii Europejskiej (107.) 
oraz Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (168.) 
w dniu 24 lipca 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o za-
sadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014–2020.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dzień dobry państwu.
Otwieram wspólne posiedzenie trzech komisji, Komisji 

Spraw Unii Europejskiej, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Tematem posiedzenia jest ocena wniosków, poprawek, 
które zostały zgłoszone w trakcie debaty nad ustawą o za-
sadach realizacji programu w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Mamy zbiór poprawek, nad którymi już debatowaliśmy, 
i mamy nowe wnioski. Wśród nich jest wniosek najdalej 
idący, to znaczy wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Poddałbym go pod głosowanie jako pierwszy.

Chciałbym prosić o opinię pana ministra w tej sprawie. 
Gdyby pan minister ewentualnie odniósł się do drugiej waż-
nej poprawki, do poprawki zgłoszonej w czasie debaty… 
Chodzi o poprawkę siódmą.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Marceli Niezgoda: Siedemnastą.)

Siedemnastą, przepraszam. Chodzi o wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek i o poprawkę siedemnastą. 
Prosimy o opinię.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Marceli Niezgoda:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysokie Komisje!
Podczas wczorajszej debaty prosiłem Wysoki Senat 

o rozważenie możliwości przyjęcia ustawy bez poprawek 
ze względu na czas, na to, kiedy te zapisy wejdą w życie, 
ponieważ równolegle toczą się negocjacje w sprawie pro-
gramów operacyjnych, a ta ustawa będzie dawać podstawę 
prawną do ustanowienia systemu instytucjonalnego.

Niektóre poprawki wpłynęły w trakcie wczorajszego 
drugiego czytania, także poprawka siedemnasta. Poprawka 
siedemnasta przywraca pierwotne brzmienie jednego 
z artykułów. Zapis tego artykułu był przedmiotem żywej 

debaty podczas posiedzenia połączonych komisji Sejmu, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Proponowane tutaj zapisy stanowią, że środki finan-
sowe z wkładów wniesionych do instrumentów inżynierii 
finansowej, środki niezaangażowane, takie, na które nie 
są podpisane umowy, będą z określoną tutaj datą przenie-
sione na konta Banku Gospodarstwa Krajowego. Minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych… 
Jest tutaj delegacja do wydania rozporządzenia dotyczą-
cego ponownego wykorzystania i uruchamiania środków 
finansowych.

Tak jak powiedziałem, było to przedmiotem ożywionej 
debaty. Przedstawiciele funduszy wnioskowali o zmia-
ny i większość posłów zdecydowała o zmianach tychże 
zapisów. Tak jak powiedziałem na początku, poprawka 
ta przywraca pierwotne brzmienie zapisu, z dokumentu 
uchwalonego przez Radę Ministrów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

A jaka jest konkluzja? Czy w tej chwili rząd popiera 
powrót do pierwotnego tekstu, czy uważa, że sprawy termi-
nowe są na tyle istotne, że należy przyjąć ustawę w brzmie-
niu przyjętym przez Sejm?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Marceli Niezgoda:

Konkluzja jest taka, że popieramy przyjęcie ustawy bez 
poprawek ze względu na czas.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

To jest dla mnie jasne.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem najdalej 

idącym, czyli o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem wniosku? (8)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (1)
Wniosek przeszedł.
Będziemy rekomendować Izbie przyjęcie ustawy bez 

poprawek.
Kolejne głosowanie staje się bezprzedmiotowe.
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W związku z tym zamykam posiedzenie…
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
(Głos z sali: Janusz Sepioł. Ja proponuję Janusza 

Sepioła.)

Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu ministrowi i jego współpracownikom. 

Dziękuję państwu.
Zamykam wspólne posiedzenie trzech komisji.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 38)
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