
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (273.), 

Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych (250.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (288.) 

w dniu 5 sierpnia 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 36)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej Stanisław Jurcewicz)

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej.

Posiedzenie jest związane ze złożonymi poprawkami, 
między innymi w trakcie debaty, do ustawy o zmianie usta-
wy o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Przystępujemy do głosowania pojedynczych poprawek.
(Głosy z sali: Ale te, które…)
Poprawka…
(Głosy z sali: Komisyjne.)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Czy jest sprzeciw co do przegłosowania bloku po-
prawek?

(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Pani mecenas przedstawi, które możemy zblokować 

i przegłosować łącznie.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Łącznie można zagłosować nad pierwszą, drugą, czwar-
tą, siódmą i ósmą.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Kto z państwa jest za przyjęciem wymienionych popra-
wek, proszę o podniesienie ręki. (21)

Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka trzecia, pana przewodniczącego Sepioła.
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:

Panowie Przewodniczący!
Tak jak już na posiedzeniu mówiłem, intencjonalnie 

ona jest wartościowa w zakresie konkursów przy sporzą-
dzaniu projektu architektonicznego, jednak my byśmy 
zaproponowali trochę inne brzmienie. Jeśli pan przewod-
niczący byłby skłonny do autopoprawki, to proponuję 
trochę inne brzmienie, które nie wyłącza kwestii innowa-
cyjności rozwiązań, dlatego że to jest bardzo nieokreślone, 
w szczególności w zakresie materii budowlanej. Mogę 
przeczytać.

(Przewodniczący Stanisław Jurcewicz: Bardzo proszę.)
W art. 1 w pkcie 3, w art. 15b w ust. 5 w pkcie 3 – po-

czątek jest taki sam – dodaje się przecinek oraz dodaje się 
pkt 4 w brzmieniu: kryteria oceny wniosku o udzielenie 
finansowania zwrotnego, w tym kryteria zapewniające 
preferowanie przedsięwzięć, do których ma zastosowanie 
procedura otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu 
architektonicznego.

Senator Janusz Sepioł:

Ja aprobuję ten tekst.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Zatem jest autopoprawka.
Czy ktoś jest przeciw autopoprawce? Nikt.
Czy pani mecenas chciałaby zabrać głos?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Dziękuję. Wcześniej nie znałam 
tego tekstu, więc nie jestem w stanie się odnieść.)

Proszę państwa, przystępujemy do przegłosowania au-
topoprawki dotyczącej poprawki trzeciej, pana przewod-
niczącego Sepioła.

Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. (18)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (5)
Poprawka została przyjęta.
Panie Ministrze, opinia o poprawkach piątej i dziewią-

tej, senatora Jurcewicza.
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posunięciem. To nie jest właściwe miejsce. Jeśli brać pod 
uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym 
zakresie, to ta poprawka ma charakter raczej osobnej ini-
cjatywy ustawodawczej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Ja dopowiem, proszę państwa. Faktycznie, raczej ma. 

Bardzo długo rozmawiałem z panią mecenas.
Żeby była jasność, Panie Senatorze Iwan, była pro-

pozycja, ażeby zamieścić to w ustawie matce, ale byłaby 
wtedy wątpliwość, czy Bank Gospodarstwa Krajowego nie 
powinien do innych inicjatyw także dopłacać kosztów, a tu 
jest wyraźnie powiedziane, że tylko do tego programu. Stąd 
moja decyzja, aby przyjąć tę wersję, która jest.

(Głos z sali: Jeszcze pan minister.)
Czy pan minister jeszcze chciałby zabrać głos?
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Chciałbym wzmocnić głos pana przewodniczącego.
Wysokie Komisje, tak, to było uzgodnione także 

z Ministerstwem Finansów. Oczywiście mieliśmy oba-
wę, czy nie można byłoby potraktować tego przepisu jako 
przepisu o charakterze systemowym, a co za tym idzie 
stosować tego mechanizmu dopłaty do wszystkich progra-
mów. Ten mechanizm dopłaty, w uzgodnionych pomiędzy 
Ministerstwem Finansów a BGK formach, ma się stosować 
tylko i wyłącznie do tegoż programu w okresie dziesię-
cioletnim, więc zasadne jest, aby to było umiejscowione 
w przepisach zmieniających.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Jeśli byłoby to tak zapisane, to z tej kwoty byłyby po-

krywane koszty, a jeżeli będą one zawarte w kwocie, którą 
przeznacza budżet państwa, i wystąpi konieczność dodat-
kowych, to nie będzie to z tych źródeł na mieszkania.

(Senator Stanisław Iwan: To jest dla mnie cenna in-
formacja.)

No widzi pan, Panie Senatorze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…jednak zdawałem sobie sprawę z tego, co składam.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek, proszę 

o podniesienie ręki. (18)
Kto jest przeciwny? (5)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do poprawek szóstej i dziesiątej.
Proszę o opinię pana ministra.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Opinia pozytywna.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Przyjmuję.
(Głos z sali: Piąta i dziewiąta.)
(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Panie Ministrze!
(Rozmowy na sali)
(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:
Opinia pozytywna.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję bardzo.
Po naradzie pana ministra z osobą towarzyszącą jest 

opinia pozytywna.
Czy są pytania do tej poprawki?
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze pani mecenas.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Teraz nie ma debaty na ten temat.)
Ja w trakcie debaty przedstawiłem, czego dotyczy po-

prawka. Mogę jeszcze raz, Panie Senatorze…
(Głosy z sali: Nie, nie, nie.)
(Rozmowy na sali)
Jest stanowczy sprzeciw połączonych komisji. Szkoda, 

że pan nie był na debacie.
Przystępujemy do głosowania.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale jeszcze pani mecenas 

ma słowo.)
Przepraszam, Pani Mecenas, czy chciałaby pani zabrać 

głos?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Tak, chciałabym zabrać głos.
Chciałabym zwrócić uwagę państwa senatorów na to, 

że ta poprawka wprawdzie pewnie ma dobry cel, to jest 
stworzenie mechanizmu pozwalającego pokryć Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego koszty, które poniesie w związku 
z obsługą programu rządowego w przypadku, gdy koszty 
przewyższą kwotę dopłat określoną w ustawie, ale okre-
ślenie przez projektodawcę skutków finansowych stanowi 
element ściśle związany z projektem ustawy, a Senat, przyj-
mując taką poprawkę, nie bierze pod uwagę jej skutków 
finansowych. Tak naprawdę nie wiemy, czy te skutki wykra-
czają poza skutki określone w uzasadnieniu oraz w ogóle 
jakie są skutki finansowe tej poprawki.

Dodatkowo ten przepis ma charakter materialny, nie 
ma on charakteru przepisu przejściowego. Zapisanie tego 
przepisu na końcu ustawy zmieniającej nie jest właściwym 
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Zakończyliśmy.
Senatorem sprawozdawcą był senator Zaborowski 

i będzie.
(Głos z sali: Łącznie?)
Było łącznie.
(Rozmowy na sali)
Zamykam posiedzenie połączonych komisji samorządu 

i administracji, komisji budżetu i finansów oraz komisji 
gospodarki.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Czy pani mecenas chciałaby coś dodać? Nie.
Wobec tego przystępujemy do przegłosowania łącznie 

poprawek szóstej i dziesiątej.
Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. (17)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (6)
Poprawki także zostały przyjęte.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 46)
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