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Porządek obrad 

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
oraz niektórych innych ustaw.

2.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem 
gruntów leśnych.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący
ZdZisław PuPa

Szanowni Państwo, pozwolicie, że wspólnie 
otworzymy posiedzenie Komisji Środowiska, 
Komisji Gospodarki Narodowej i  Innowacyjno-
ści oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu.

Mamy do rozpatrzenia wnioski zgłoszone na 
dwudziestym ósmym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw oraz niektó-
rych innych ustaw; druk senacki nr 447.

Wszyscy państwo otrzymali zestawienie 
poprawek. Pan minister Dziadzio jest z  nami 
zdalnie. Przystąpimy teraz do rozpatrzenia po-
prawek.

Proszę o  zajmowanie miejsc, bo widzę, że 
wszyscy jeszcze zajmujemy miejsca. Zasady gło-
sowania i zdalnego, i tego na miejscu są znane… 
Zasady głosowania są znane dla wszystkich, bo 
nie pierwszy raz głosujemy na posiedzeniu ko-
misji.

Przystępujemy do rozpatrzenia kolejnych 
poprawek.

Pierwsza poprawka… Pierwszy jest wniosek 
o odrzucenie ustawy bez poprawek.

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, do której 
ustawy?)

Do ustawy… Ja wymieniłem tę ustawę, o mo-
nitorowaniu paliw. Czytałem przed chwileczką.

(Senator Stanisław Gawłowski: Przyjęcie 
ustawy bez poprawek.)

Mamy wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek i będziemy pytać o stanowisko pana mini-
stra, a także, jeżeli będzie taka potrzeba, o stano-
wisko Biura Legislacyjnego. Potem głosowanie.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 45)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Jakie jest stanowisko pana ministra?

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie  
kliMatu i Środowiska 
Piotr dZiadZio

Wnioskuję o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący
ZdZisław PuPa

Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? 

Zechce podnieść rękę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowanie zdalne… Zamykamy głosowanie 

nad tym wnioskiem i liczymy głosy.
14 głosów za, 21 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.
Wniosek nie uzyskał większości.
W  takim razie głosujemy nad poprawkami, 

które mamy w zestawieniu wniosków.
Nad poprawkami nr 1, 4, 11 należy głosować 

łącznie.
Stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Tak…)
Jakie jest stanowisko rządu? Za czy przeciw?

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie  
kliMatu i Środowiska 
Piotr dZiadZio

Tak, za. Jesteśmy za.
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Przewodniczący
ZdZisław PuPa

Za. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Tak.)
Pan Legislator?

Główny leGislator 
w Biurze leGislacyjnyM 
w kancelarii senatu
Piotr Magda

Państwo Przewodniczący! Wysokie Komisje!
Jeżeli mógłbym zasugerować, to o  ile nikt 

z państwa nie zgłosi wniosku przeciwnego, ist-
nieje możliwość, aby nad wszystkimi poprawka-
mi z uwagi na ich wyłącznie legislacyjno-redak-
cyjny charakter głosować łącznie.

(Głosy z sali: Zgadzam się.)

Przewodniczący
ZdZisław PuPa

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie  
kliMatu i Środowiska 
Piotr dZiadZio

Tak, ja się zgadzam. Można je wszystkie łącz-
nie przegłosować.

Przewodniczący
ZdZisław PuPa

Mamy 11 poprawek i nad wszystkimi głosuje-
my łącznie. Tak?

(Głosy z sali: Tak.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Tak, wszystkie mo-
żemy przegłosować łącznie.)

Rozumiem.
Kto jest za przyjęciem 11 poprawek legisla-

cyjnych? Zechce podnieść rękę.
(Głos z sali: Jeszcze chwilę, bo ja karty muszę 

poszukać.)
(Głosy z sali: Nie, bez karty…)
(Wesołość na sali)
Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw?

Głosowanie zdalne… Zamykamy głosowanie.
38 głosów za, poprawki zostały przyjęte jed-

nogłośnie.
Wobec powyższego pozostaje nam wyzna-

czyć senatora sprawozdawcę. Senatorem spra-
wozdawcą połączonych komisji będzie…

Kto był ostatnio?
(Głos z sali: Pani Dorota.)
Pani Dorota Tobiszowska.
Jest pani senator Dorota Tobiszowska?
(Senator Dorota Tobiszowska: Jestem.)
Jest.
Pani Dorota Tobiszowska wyraża zgodę, tak?
(Senator Dorota Tobiszowska: Tak.)
Pani Dorota Tobiszowska będzie sprawoz-

dawcą ustawy o zmianie ustawy o systemie mo-
nitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 
niektórych innych ustaw.

Dziękuję serdecznie za ten punkt, dziękuję 
panu ministrowi za obecność i panu legislatoro-
wi również za wsparcie.

Przystępujemy do kolejnego punktu: rozpa-
trzenie wniosków zgłoszonych na dwudziestym 
ósmym posiedzeniu Senatu do ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych ze specjal-
nym przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych.

W  imieniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska ser-
decznie witam wszystkich państwa.

Jest z  nami pan minister Edward Siarka – 
witamy pana ministra.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek… 
wniosków, przepraszam, do rozpatrzenia wnio-
sków.

Mamy pierwszy wniosek – o  odrzucenie 
ustawy w całości.

Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
kliMatu  i Środowiska 
Edward siark a

Jesteśmy przeciwko wnioskowi o odrzucenie.

Przewodniczący
ZdZisław PuPa

Stanowisko rządu: przeciw.
Biuro Legislacyjne nie ma uwag do tego aku-

rat wniosku.
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Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za odrzuceniem ustawy w  całości? 

Zechce podnieść rękę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowanie zdalne… Zamykamy głosowanie 

nad tym punktem.
24 głosy za, 14 – przeciw, 1 senator się 

wstrzymał.
Wniosek uzyskał większość, czyli połączone 

komisje wnioskują o odrzucenie ustawy w cało-
ści.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest 
głosowanie nad poprawkami.

Senator sprawozdawca… Pani senator Janina 
Sagatowska była sprawozdawcą.

Czy pani senator wyraża zgodę?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wyraża?
(Senator Stanisław Gawłowski: Chyba będzie 

jej ciężko, bo ja uzasadniałem tę ustawę.)
Dobrze.
(Senator Janina Sagatowska: Pan senator 

może…)
Pan senator Gawłowski wyraża zgodę.
Dobrze, pan senator Gawłowski będzie spra-

wozdawcą połączonych komisji.
Dziękuję za obecność, za, można powiedzieć, 

współpracę.
Zamykamy wspólne posiedzenie połączo-

nych komisji, Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska.

(Głos z sali: Powiedz, że za chwilę będzie na-
stępne.)

Za chwilę będzie następne posiedzenie, o go-
dzinie 9.00, Komisji Środowiska, także Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej.

(Rozmowy na sali)
Pani przewodnicząca Maria Koc ma komuni-

kat, który ewentualnie można byłoby wykorzy-
stać w naszych pracach na wrzesień.

Proszę wysłuchać tego komunikatu, Szanow-
ni Państwo.

senator
Maria koc

Szanowni Państwo, bardzo proszę o  chwi-
leczkę ciszy.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyj-
ności organizuje wyjazd 2–3 września. Mamy 
nadzieję, że wszystko dojdzie od skutku. 2 wrze-
śnia chcielibyśmy zwizytować port w Gdańsku à 
propos tych nowych inwestycji, które tam miały 
ostatnio miejsce, a następnego dnia pojechać na 
przekop Mierzei Wiślanej.

To jest taki program Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, o  czym chciałam 
też państwa senatorów poinformować. A  jeśli 
senatorowie z Komisji Środowiska mieliby rów-
nież życzenie, to serdecznie zapraszamy tu po 
uzgodnieniu z panem przewodniczącym, proszę 
zgłaszać chęć panu przewodniczącemu. Jeśli tak 
będzie, to zrobimy ten wyjazd jako komisje połą-
czone. Bardzo dziękuję.

(Głos z sali: Kiedy?)
2 i 3 września.
(Głos z sali: Do kiedy się zgłaszać?)
No, myślę, że chyba jak najszybciej, bo trzeba 

będzie tam zarezerwować jakiś nocleg, a przede 
wszystkim środek transportu. Myślę że dobrze 
by było do końca przyszłego tygodnia już się za-
deklarować, do piętnastego. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 53)
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