
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (89.), 

Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych (237.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (261.) 

w dniu 9 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 21)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr oraz przewodni-
czący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz 
Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Otwieram posiedzenie trzech komisji: Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu. Komisję Nauki, Edukacji i Sportu wymieniam tu 
jako ostatnią, bo czujemy się trochę gospodarzami.

Bardzo serdecznie witam panią minister, witam przed-
stawicieli ministerstwa, witam panie i panów senatorów, 
panią legislator, sekretarzy komisji.

Szanowni Państwo, nasze posiedzenie jest związane 
z rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ ta ustawa 
była już przedmiotem wnikliwego badania na naszym po-
przednim wspólnym posiedzeniu, obecne posiedzenie ma 
na celu ustosunkowanie się do poprawek, które zostały 
złożone w trakcie posiedzenia Senatu. I te poprawki zre-
feruje pani legislator. Tak? czy pan przewodniczący? To 
są dwie nowe poprawki…

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczą-
cy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz 
Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Ja myślę, że będziemy procedowali tak, jak to robimy 

zwyczajowo, a więc po kolei te poprawki, które zostały już 
przyjęte i nie budziły wątpliwości połączonych komisji, 
ponadto nie są sprzeczne z innymi poprawkami, byśmy 
przegłosowali łącznie.

Czy jest na to zgoda ze strony senatorów, członków 
połączonych komisji?

(Głosy z sali: Jest.)
Jest zgoda.
W takim razie mamy poprawki… Jeżeli oczywiście 

będzie pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie… 
Mówię o tych, które nie są sprzeczne z poprawkami 
zgłoszonymi…

Proszę bardzo, Pani Legislator.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, które się nie wykluczają, oczywiście.

Czyli poprawki: pierwsza, piąta, ósma, czwarta i po-
prawka… Która może być jeszcze łącznie, z tych z drugiej 
strony?

(Głos z sali: Ósma…)
Ósma, dziewiąta, jedenasta… Jedenasta nie.
(Głos z sali: I druga.)
I poprawka druga.
Czy stanowisko rządu w sprawie tych poprawek – 

pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, szóstej, ósmej, dzie-
wiątej… I to koniec. Czy stanowisko rządu jest pozytywne 
w sprawie tych poprawek? Tak.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem wymienionych przeze mnie po-

prawek? (23)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
A więc poprawki zostały jednomyślnie przyjęte.
Poprawka trzecia i dziesiąta – nad tymi poprawkami 

należy głosować łącznie, przyjęcie tych poprawek wyklu-
czy głosowanie nad poprawką jedenastą.

Pani Mecenas, proszę o krótką charakterystykę po-
prawki.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawki mają na celu usunięcie z ustawy przepisów 

określających obowiązek przynależności polskiego związ-
ku sportowego do właściwej międzynarodowej federacji 
sportowej oraz konsekwencje braku przynależności.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dziękuję bar-
dzo…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Może jeszcze wnioskodawcy 
chcieliby coś powiedzieć?)

(Senator Janusz Sepioł: Przepraszam, czy może pani 
powtórzyć? Przepraszam… Bo nie zrozumiałem.)

Poprawki mają na celu usunięcie z przepisów ustawy 
tych przepisów ustawy, które określają obowiązek przy-
należności polskiego związku sportowego do właściwej 
międzynarodowej federacji sportowej oraz konsekwencje 
braku takiej przynależności.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy wnioskodawcy jeszcze chcą…?
Proszę bardzo, senator Cioch.
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Jesteśmy przeciwni tej poprawce.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki siódmej? (0)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? (11)
Poprawka nie otrzymała poparcia.
I przystępujemy do głosowania nad poprawką jedenastą. 

To jest poprawka wspólna trzech połączonych komisji, 
a ona była warunkowana wynikiem głosowania nad po-
prawkami trzecią i dziesiątą.

Jakie stanowisko rządu w sprawie tej poprawki? 
Jedenasta poprawka.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może pani mecenas wyjaśni tę poprawkę, jej istotę, 

dobrze? Proszę bardzo, Pani Mecenas.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby skrócić ter-

min wejścia w życie przepisu określającego konsekwencje 
niedostosowania się przez polskie związki sportowe do 
wymagań ustawy w zakresie przynależności do właściwej 
międzynarodowej federacji sportowej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, jakie jest stanowisko?
(Senator Kazimierz Wiatr: Przeciw, przeciw.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przeciw poprawce, tak? Czyli tu rząd zmienia swoje 

stanowisko w stosunku do…
(Senator Kazimierz Wiatr: Bo kiedyś to przeszło…)
Rząd… Może jeszcze skonsultujcie to państwo, dobrze?
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki jedenastej? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (10)
Dziękuję bardzo.

Senator Henryk Cioch:
Tak, dosłownie trzy zdania.
A więc, Szanowni Państwo, jeżeli te poprawki nie zo-

staną uwzględnione, to kilkanaście polskich związków 
sportowych przestanie istnieć. Zostaną one przekształcone 
w stowarzyszenia, a to nie jest to samo, co polskie związki 
sportowe, ponieważ stowarzyszeń mamy w Polsce zareje-
strowanych kilkadziesiąt tysięcy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, jakie jest stanowisko?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Stanowisko rządu jest takie, że jesteśmy przeciw tym 

poprawkom.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Czyli przeciwko trzeciej i dziesiątej poprawce. Tak?
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej i dziesiątej?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jeszcze raz proszę podnieść ręce. Tak? (10)
Dziesięć głosów za przyjęciem poprawek.
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? Nikt. (0)
Poprawki nie otrzymały poparcia.

Senator Henryk Cioch:
Zgłaszam je jako wniosek mniejszości.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)
(Głos z sali: Z kim?)
Z senatorem Gogaczem i Martynowskim.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Poprawka siódma. Senator Dowhan jest autorem tej 

poprawki.
Pani Mecenas, proszę o krótką charakterystykę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka określa, że skarga do trybunału arbitrażowe-

go nie będzie przysługiwać, gdy w danym związku przewi-
dziano dwuinstancyjne postępowanie dyscyplinarne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy autor poprawki chciałby coś dodać? Nie ma go.
Stanowisko rządu w sprawie poprawki?
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Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Zamykam wspólne posiedzenie połączonych komisji: 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Bardzo dziękuję za udział pani minister, dziękuję go-
ściom, dziękuję paniom i panom senatorom. Dziękuję 
bardzo.

W ten sposób przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.
Na senatora sprawozdawcę proponuję senatora 

Szewińskiego. Czy jest zgoda, aby był sprawozdawcą?
(Głosy z sali: Jest zgoda.)
Jest zgoda. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo pani minister, dziękujemy wszyst-

kim członkom komisji.
(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr)
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 29)



Kancelaria Senatu
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Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
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