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Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy 

o  zmianie ustawy o  odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
Maria Koc)

PRZEWODNICZĄCA 
MARIA KOC 

Dzień dobry, Panie Ministrze. Witam pana 
bardzo serdecznie.

Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senato-

rowie, bardzo proszę o ciszę.
Zaczynamy posiedzenie połączonych Komi-

sji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Ko-
misji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do Spraw Klimatu.

Witam wszystkich państwa przewodniczących 
i państwa senatorów, którzy uczestniczą w naszym 
posiedzeniu stacjonarnie i zdalnie. Witam serdecz-
nie pana ministra Ireneusza Zyskę, sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, oraz jego 
współpracowników. Witam pana legislatora… A, 
widzę, jest naprzeciwko mnie. Dobrze.

Szanowni Państwo, dzisiaj rozpatrzymy 
wnioski, które zgłoszono w  drugim czytaniu 
ustawy o  zmianie ustawy o  odnawialnych źró-
dłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Chciałabym zapytać, czy jest kworum.
(Głos z sali: Tak.)
Czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli pod-

łączyć się do systemu, są z nami zdalnie?
(Głos z sali: Tak.)
Tak. Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, widzę, że państwo sena-

torowie jeszcze się schodzą. Bardzo proszę o zaj-
mowanie miejsc.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

Szanowni Państwo, zostały złożone wnioski 
o wprowadzenie poprawek do ustawy, ale jest też 
wniosek o  odrzucenie ustawy, który jest wnio-
skiem najdalej idącym. I nad tym wnioskiem bę-
dziemy głosować w pierwszej kolejności.

Ponieważ padł wniosek o  odrzucenie usta-
wy… Panie Ministrze, czy pan chciałby się od-
nieść do tego wniosku? Tak krótko, bo zaraz 
będzie kolejne posiedzenie komisji. Prosimy 
o krótkie wypowiedzi.

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU  
I ŚRODOWISKA 
IRENEUSZ ZYSK A 

Szanowna Pani Przewodnicząca! Państwo 
Senatorowie! Wszyscy Szanowni Państwo!

Bardzo krótko. Chciałbym powiedzieć, że 
wczoraj na sali plenarnej odbyła się długa, 
moim zdaniem wyczerpująca dyskusja na te-
mat tej ustawy. Ponieważ na końcu tej dyskusji 
padło jeszcze kilka pytań, chciałbym dosłownie 
dwoma zdaniami to uzupełnić. I ma to związek 
z wnioskiem o odrzucenie tej ustawy.

Otóż, proszę państwa, padła taka sugestia 
ze strony jednego z  panów senatorów, że pro-
sumenci generują tylko 1% energii, trochę po-
nad 1% energii. Drodzy Państwo, ale to jest po-
nad 12% mocy zainstalowanej – 6,3 GW versus 
52 GW wszystkich mocy, które są zainstalowane 
w  Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. 
Bezpieczeństwo energetyczne polega na tym, 
aby zapewnić odpowiednią dostępność mocy, 
aby zapewnić dostawę energii do gospodarstw 
domowych wtedy, kiedy te instalacje prosu-
menckie nie pracują. A są takie okresy w ciągu 
dnia, w ciągu miesiąca i w ciągu roku.
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Proszę szanownych państwa senatorów, któ-
rzy mają rozważyć w swoim sumieniu – tak na-
prawdę chodzi o odpowiedzialność za Polskę, za 
bezpieczeństwo energetyczne – wniosek o  od-
rzucenie tej ustawy…

(Rozmowy na sali)
(Przewodnicząca Maria Koc: Proszę o  ciszę, 

Szanowni Państwo.)
…gdyż odrzucenie ustawy, która została przy-

jęta, projektu poselskiego, który został przyjęty 
przez Sejm 29 października, byłoby działaniem 
na szkodę bezpieczeństwa energetycznego Pol-
ski. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCA 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za wnioskiem o odrzu-

cenie ustawy o  zmianie ustawy o  odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw?

(Głos z sali: 17 głosów za.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: 8 głosów przeciw.)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nikt się nie wstrzymał.)
Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, zdalne są już liczone przez państwa. Ja 

nie mam dostępu do głosowań zdalnych. Pań-
stwo to podliczą i  podadzą całościowe wyniki 
głosowania.

(Głos z sali: 23 głosy za, 14 – przeciw, nikt się 
nie wstrzymał.)

Wobec 23 głosów za i 14 przeciw, wobec fak-
tu, że nikt się nie wstrzymał, wniosek o odrzuce-
nie ustawy został przyjęty.

Bardzo dziękuję państwu senatorom.
Tak, proszę. Pan legislator.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
MIROSŁAW RESZCZYŃSKI 

Szanowna Pani Przewodnicząca, ja mam 
jeszcze jedną drobną uwagę, dlatego że popraw-
ki, które są poprawkami o  charakterze legisla-
cyjnym, te poprawki, które zostały zapropo-
nowane w  opinii biura… Mam taką prośbę do 
Wysokiej Komisji o zważenie, czy w przypadku 
ewentualnego głosowania nad tymi poprawka-
mi – jest ich 10 czy 11 – nie należałoby głosować 
blokiem. My byśmy ten blok przygotowali, to by 
skróciło ewentualne głosowanie. A są to popraw-
ki o charakterze technicznolegislacyjnym.

PRZEWODNICZĄCA 
MARIA KOC 

Czy ktoś z  państwa zgłasza sprzeciw wobec 
tego wniosku pana legislatora? Nie.

Dziękuję.
Dobrze, Panie Mecenasie. To poprosimy 

o  przygotowanie tego bloku poprawek, abyśmy 
mogli nad nimi łącznie głosować.

Szanowni Państwo, kto był sprawozdawcą? 
Może zechce…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan przewodniczący, dobrze. Pan przewod-

niczący Gawłowski będzie sprawozdawcą na po-
siedzeniu plenarnym.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu 
ministrowi, państwu senatorom.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 08)
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