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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (216.) 
oraz Komisji Infrastruktury (179.) 

w dniu 2 sierpnia 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Infrastruktury Andrzej Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Szanowni Państwo!
Otwieram, wraz z panem przewodniczącym Piotrem 

Zientarskim, posiedzenie połączonych komisji, Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Przedmiotem obrad komisji jest rozpatrzenie wniosków 
zgłoszonych na osiemdziesiątym trzecim posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Na dzisiejszym posiedzeniu witam serdecznie pa-
nią Wandę Buk, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Cyfryzacji, pana Grzegorza Czwordona, radcę ministra 
w Ministerstwie Cyfryzacji, pana Jakuba Zabielskiego, 
naszego legislatora, pana Tobiasza �uchewicza, wolonta��uchewicza, wolonta�a, wolonta-
riusza stowarzyszenia „Prawo do �ycia”, i pana Mateusza 
Jarosiewicza. I to są na razie wszyscy goście, którzy wpi-
sali się na listę. Witam panie i panów senatorów, witam 
państwa sekretarzy.

Proszę państwa, przystępujemy do obrad komisji.
W czasie obrad zostały zgłoszone wnioski, tzn. po-

prawki. Poprawki zgłosiliśmy pan senator Grabowski i ja.
Ponieważ debata, dyskusja odbyła się już w czasie po-

siedzenia Senatu, proponuję, żebyśmy teraz przeszli bez-
pośrednio do głosowań.

Prosiłbym tylko panią minister o ustosunkowanie się 
do tych poprawek. Jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
My popieramy obie zgłoszone poprawki.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Czyli łącznie 5?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda 

Buk: Tak.)
(Senator Piotr Zientarski: 2 bloki, czyli 5 poprawek.)
Tak, to były 2 bloki poprawek.
(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak, bloki.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda 

Buk: Tak, tak, potwierdzam.)
Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania.
Najpierw… Ponieważ obie komisje przyjęły na swoich 

poprzednich posiedzeniach wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, to teraz, skoro mamy wprowadzić poprawki, 
musimy tamten wniosek odrzucić. Tak więc ja składam 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za tym wnioskiem? (0)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał? (0)
Zatem wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie 

uzyskał poparcia połączonych komisji.
Głosujemy zatem nad poprawkami.
Nad poprawkami nr 1, 2 i 5 należy głosować łącznie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (12)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.
Poprawki uzyskały poparcie połączonych komisji.
I teraz drugi blok poprawek. Nad poprawkami nr 3 i 4 

również należy głosować łącznie.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (15)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Zatem połączone komisje przyjęły wszystkich 5 po-

prawek.
Na senatora sprawozdawcę proponuję pana senato-

ra Arkadiusza Grabowskiego. Pan senator się zgadza? 
Zgadza się.

Dziękuję bardzo.
W imieniu swoim i pana przewodniczącego 

Zientarskiego zamykam posiedzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 21)

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 25)
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