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Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.



20 stycznia 2022 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
Maria Koc)

PRZEWODNICZĄCA 
MARIA KOC

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie 
połączonych komisji – Komisji Gospodarki Na-
rodowej i  Innowacyjności, Komisji Środowiska 
oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 
– w sprawie wniosków zgłoszonych na trzydzie-
stym szóstym posiedzeniu Senatu do ustawy…

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
(Głos z sali: Ciszej, ciszej.)
Proszę o ciszę Szanowni Państwo.
…O zmianie ustawy – Prawo wodne oraz nie-

których innych ustaw; druk senacki nr 612.
Witam pana ministra Piotra Naimskiego, se-

kretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, pełnomocnika rządu do spraw strategicz-
nej infrastruktury energetycznej.

Szanowni Państwo, czy mamy kworum?
(Rozmowy na sali)
Czy mamy kworum?
(Głos z sali: Tak.)
Tak. Mamy kworum.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Wobec tego przystępujemy, Szanowni Pań-

stwo, do głosowania.
Mamy 2 wnioski. Najdalej idący jest wnio-

sek o odrzucenie ustawy. I  jako drugi: wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Poddaję…
(Senator Zdzisław Pupa: Przepraszam bardzo…)
Tak?

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 14)

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA

Pani Przewodnicząca, chciałbym zwrócić 
uwagę, że w  czasie debaty pan przewodniczą-
cy Gawłowski prosił o  pismo pana ministra,  
od którego uzależniał głosowanie nad… Tak 
przynajmniej zrozumiałem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak zrozumiałem.

PRZEWODNICZĄCA 
MARIA KOC

Jak rozumiem, pan przewodniczący Gawłow-
ski nie wycofuje wniosku? Czy wycofuje wnio-
sek o odrzucenie ustawy?

(Senator Zdzisław Pupa: Czy uzależnia od od-
czytania tego pisma, na którym panu zależało.)

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI

Wniosek o  odrzucenie jest wnioskiem ko-
misji. Ja poprosiłem o pismo, dowiedziałem się, 
że mam napisać interpelację, czyli w  Senacie  
– oświadczenie. Ja je napiszę, Panie Senatorze.

Nie obrażam się na…
(Przewodnicząca Maria Koc: Dobrze…)
Tak że po prostu… A teraz przystąpmy do re-

alizacji porządku.

PRZEWODNICZĄCA 
MARIA KOC

Przystępujemy do głosowania.
Są złożone 2 wnioski.
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Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (70.),  
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (89.)  

oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (54.)

Głosujemy nad wnioskiem najdalej idącym, 
o odrzucenie ustawy.

Kto z  państwa jest za przyjęciem wniosku 
o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw?

(Głos z sali: 15…)
(Głos z sali: Nie otrzymaliśmy…)
(Głos z sali: Nie wyświetliło się, nie wyświe-

tliło się głosowanie.)
(Głos z sali: Przepraszam… Nie dostałem an-

kiety.)
Szanowni Państwo, nie wszyscy naraz. Za 

chwileczkę ankieta do państwa dotrze.
(Głos z sali: Nie ma tabelki, nie ma ankiety.)
(Głos z sali: Chodzi o ankietę właśnie.)
(Głos z sali: Reasumpcja?)
(Głos z  sali: Pani Przewodnicząca, musimy 

jeszcze raz wszystkich zdalnych wylogować 
i z powrotem ich włączyć do posiedzenia, ale to 
chwileczkę zajmie.)

Dobrze.
Szanowni Państwo, muszę przerwać to gło-

sowanie, przeprowadzimy je jeszcze raz, ponie-
waż mamy problem z połączeniem z senatorami, 
którzy obradują zdalnie. Tak więc zagłosujemy 
jeszcze raz. Problem techniczny. Chwileczkę.

(Głos z sali: Pani Przewodnicząca, mnie naj-
pierw w ogóle system wyłączył, po czym pokazał 
mi ankietę. Mam nadzieję, że prawidłowo głoso-
wałam i że głosowałam nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy.)

(Głos z sali: Nie, no, ma być powtórzone gło-
sowanie.)

Dobrze.
Szanowni Państwo, głosujemy jeszcze raz.
(Głos z sali: No, właśnie.)
Zaczynamy głosowanie.
Kto z  państwa jest za przyjęciem wniosku 

o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw? Proszę 
o podniesienie ręki.

(Głos z sali: Przyjęcie wniosku o odrzucenie.)
(Głos z sali: O odrzucenie.)
(Senator Artur Dunin: Dalej nie mam ankiety. 

Artur Dunin.)
Po prostu… Kto jest za odrzuceniem, ten gło-

suje za, kto będzie przeciw, to zaraz zagłosuje 
przeciw.

Czy znowu jest problem ze zdalnymi?
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Artur Dunin: Tak, nie dostałem an-

kiety. Artur Dunin.)
Dobrze.
Panie Senatorze Dunin, pan jest za przyję-

ciem wniosku?
(Głos z sali: Niech się pokaże.)
(Senator Artur Dunin: Tak, jestem za przyję-

ciem odrzucenia tej ustawy.)
Czy widzimy pana senatora na ekranie?
(Głos z sali: Tak, widzimy…)
Dobrze.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ostatni raz… Ale bardzo pro- 

szę o  skupienie, bo są problemy techniczne, 
a  mamy jeszcze tyle wniosków do przegłosowa-
nia… Tak więc żeby głosowania się odbyły o 20.00, 
to proszę o skupienie.

Kto z  państwa jest za przyjęciem wniosku 
o odrzucenie tej ustawy?

(Głos z sali: Jeszcze raz.)
(Głos z sali: Jeszcze raz. Tak.)
(Głos z sali: Nie ma ankiety teraz, no, nie ma 

ankiety…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Są już ankiety.)
Kto jest przeciw?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto się wstrzymał?
Dobrze.
Mamy przynajmniej wyniki głosowania 

z sali.
Teraz czekamy na wyniki głosowania z ankiet.
(Głos z sali: 23 głosy za, 14 przeciw, nikt się 

nie wstrzymał.)
Wobec tego komisja przyjęła wniosek o  od-

rzucenie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw.

Senator sprawozdawca?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, pan senator Gawłowski, pan senator 

Gawłowski.
(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję.  

To będzie jedno zdanie tylko.)
Dobrze.
Szanowni Państwo…
(Brak nagrania)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 21)
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