
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 23 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 251 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 3296 

i 3442).Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach 

turystycznych (druk senacki nr 936, druki sejmowe nr 3384, 

3446 i 3446-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Stanisław 

Iwan, Maria Koc, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Meres, 

Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, 

Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami 

Małgorzata Kutyła, 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

 sekretarz stanu Bogusław Ulijasz, 

 dyrektor Departamentu Prawnego Piotr Kudelski, 

 zastępca dyrektora Departamentu Turystyki Elżbieta 

Wyrwicz, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Maciej 

Telec. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami 

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIR) Małgorzata Kutyła. Poinformowała, 

że ustawa ma na celu rozszerzenie ograniczenia obowiązku zwrotu kwoty równej 

udzielonej bonifikacie w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu oraz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży 

lokalu mieszkalnego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła jedną propozycję 

poprawki, polegającą na zastąpieniu wyrazów „spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego” wyrazami „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. 

Dyrektor Kutyła wyjaśniła, że takie sformułowanie nie jest przypadkowe. 

Ustawodawcy chodziło o to, by uniknąć ewentualnych nadużyć np. w stosunku do 
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lokalu użytkowego, którego bonifikata nie dotyczy. 

Senator Andrzej Matusiewicz stwierdził, że poprawka nie jest zasadna, gdyż wykracza 

poza pojęcie przyjęte w ustawie. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Matusiewicza. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 939 A). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Bogusław 

Ulijasz. Poinformował, że w ustawie doprecyzowano, iż do zadań marszałka 

województwa lub wskazanej przez niego jednostki należy prowadzenie działań 

związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie 

zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zwrócił uwagę, że ustawa nie 

rozstrzyga o źródle finansowania zadania zleconego marszałkowi, co może 

powodować niezgodność ustawy z konstytucją. 

W dyskusji senatorowie poruszali kwestię, o której wspomniał legislator. Pytali 

o sytuację, gdy zabezpieczenie finansowe wynikające z gwarancji lub ubezpieczenia 

nie wystarczy na sprowadzenie turystów – klientów niewypłacalnego przedsiębiorcy. 

Pytali o stanowisko Konwentu Marszałków Województw w tej sprawie. 

W odpowiedzi wiceminister Uljasz wyjaśnił, że w 2013 r. został wzmocniony system 

zabezpieczeń i kwota gwarancji jest wyższa. Zdaniem ministerstwa gwarancje są na 

tyle wysokie, że nie powinno dojść do takiej sytuacji. Wiceminister poinformował 

również, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie oceniła 

nowelizację. 

Senator Andrzej Matusiewicz zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, a senator 

Stanisław Iwan – o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana. 

Wnioski mniejszości komisji przedstawi senator Andrzej Matusiewicz. 

Konkluzja: Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał 

większości głosów (druk senacki nr 936 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


