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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych 
ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Infrastruktury Andrzej Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Otwieram kolejne posiedzenie połączonych komisji – 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Witam pana ministra Artura Sobonia wraz ze współ-
pracownikami oraz państwa senatorów.

I, proszę państwa, przystępujemy do pracy.
Proszę panią legislator, aby wskazała, w jaki sposób 

należy przegłosować te poprawki.

Główny Legislator w Biurze 
Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Aldona Figura:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jeżeli komisje wyraziłyby zgodę, to poprawki, które 

były już przez komisje przyjęte, mogą być przegłosowane 
blokiem. To byłyby poprawki nr 1, 2, 3, 5, 6, 14 i 16.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dobrze. Nie ma sprzeciwu…
(Głos z sali: Jesteśmy za.)
Tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W związku z tym przystępujemy do przegłosowania 

poprawek komisji. Przypomnę: to są te poprawki, które 
zaproponowało Biuro Legislacyjne i do których pan mini-
ster się przychylił.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (14)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Czyli jednomyślnie.
I teraz będziemy głosowali nad poprawkami, które zgło-

sił pan senator Dobkowski w czasie posiedzenia. Czyli 
mamy poprawki nr 4…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Nr 4, 7 i 13.)

Tak.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Należy je przegło-
sować łącznie.)

Nr 4, 7 i 13.
(Głos z sali: Wszystkie razem?)
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Piotr Zientarski: Wszystkie razem.)
(Głos z sali: Czy jest poparcie rządu?)
Jakieś głosy lub uwagi co do tych poprawek?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie ma.
No to głosujemy. Kto jest…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Pan minister…)
Aha, przepraszam, pan minister – stanowisko.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń:
Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Przepraszam, ale ja już z panem ministrem to wcześniej 

ustaliłem, więc zakodowałem…
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
A więc przystępujemy do głosowania.
Kto jest za? (14)
(Senator Piotr Florek: Czy ja mogę głosować za? Bo 

ja nie wiem, co to w ogóle jest.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Ja nie czytałem.)
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki zostały przyjęte jednomyślnie.
Teraz będziemy głosować nad poprawkami…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: …nr 8 i 15.)
…nr 8 i 15.
Panie Ministrze, proszę bardzo o…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń:
Pozytywne stanowisko rządu.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Stanowisko rządu jest pozytywne.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 30)
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (13)
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Czyli ta poprawka też została przyjęta jednomyślnie.
I została nam ostatnia poprawka, nr 12.
(Głos z sali: Pan senator Dobkowski.)
Pan senator Dobkowski. Proszę bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:
Ja do poprawki nr 12 chciałbym zgłosić autopoprawkę. 

Tam jest… W ust. 2 w wierszu… Raz, dwa, trzy, cztery, 
pięć, sześć, siedem…

(Rozmowy na sali)
W szóstym wierszu jest „w ciągu”, a ma być „w ter-

minie”.
(Głos z sali: Może powiedz nam więcej.)
Jest „w ciągu 2 miesięcy”, będzie „w terminie 2 miesię-

cy”. Pod koniec w przedostatnim wierszu też jest „w ciągu 
2 miesięcy”, a będzie „w terminie 2 miesięcy”.

(Przewodniczący Andrzej Misiołek: Czyli słowa „w cią-
gu” zastąpić słowami „w terminie”?)

W 2 miejscach „w ciągu” zastąpić „w terminie”.
(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Czyli głosujemy nad poprawką nr 12 z tą autopoprawką.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (14)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii!)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka uzyskała poparcie komisji.
Pani Legislator, już nie głosujemy nad całością ustawy?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Nie. Teraz sprawoz-
dawca.)

Na sprawozdawcę proponuję pana senatora 
Dobkowskiego.

I zamykam posiedzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję wszystkim 

państwu.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (14)
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Czyli te poprawki też zostały przyjęte jednomyślnie.
I teraz ustawa w całości wraz… Nie?

Główny Legislator w Biurze 
Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Aldona Figura:

Jeszcze nam zostały poprawki nr 9, 10…
(Przewodniczący Andrzej Misiołek: Aha.)
…11, 12.
(Głos z sali: Jeszcze nr 16.)
Poprawka nr 16 już była przegłosowana.
(Przewodniczący Andrzej Misiołek: Tak. Czyli musimy 

je przegłosować każdą osobno…)
I teraz jest jeszcze taka uwaga, że poprawki nr 9 i 10 

należy przegłosować łącznie.
(Przewodniczący Andrzej Misiołek: Nr 9 i 10?)
Tak, nr 9 i 10.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dobrze.
Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń:
Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Czyli kto jest…
Głosujemy nad poprawkami nr 9 i 10.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (14)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Poprawki zostały przyjęte.
I zostały nam jeszcze poprawki…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: …nr 11 i 12.)
…nr 11 i 12. I musimy je przegłosować oddzielnie.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Tak.)
Czyli poprawka nr 11.
Stanowisko rządu?

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 36)
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