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Nr posiedzenia: 296 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o europejskim 

ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk senacki nr 1061, 

druki sejmowe nr 3762 i 3805). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1063, druki 

sejmowe nr 3427 i 3903). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Witold Gintowt 

-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Maria Koc, Zbigniew Meres, 

Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janina 

Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 podsekretarz stanu Marceli Niezgoda 

ze współpracownikami, 

 dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego Paweł 

Kopczyński, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Renata Bronowska, Iwona 

Kozera-Rytel. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Marceli Niezgoda. Poinformował, że ustawa dostosowuje zasady tworzenia 

i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) oraz 

zasady prowadzenia ich rejestru do rozporządzenia wspólnotowego nr 1082/2006 

w sprawie EUWT. Wprowadzone zmiany skrócą czas potrzebny na utworzenie 

ugrupowania. Nowelizacja wprowadza mechanizm tzw. milczącej zgody na 

przystąpienie do EUWT. Wiceminister Niezgoda dodał, że ustawa upraszcza sposób 

powstawania ugrupowań. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska omówiła opinię w sprawie 

ustawy. Zwróciła uwagę, że ze względu na szeroki zakres zmian ustawodawca 

powinien przygotować nowy akt prawny. Zaproponowała również poprawkę 

eliminującą zbędny zdaniem biura zapis. 

Wiceminister Niezgoda nie wyraził poparcia dla poprawki Biura Legislacyjnego. 

W trakcie dyskusji senatorowie pytali, jakie jest zainteresowanie polskich instytucji 

przystąpieniem do ugrupowań. 

Odpowiadając na pytanie, wiceminister poinformował, że ze strony polskiej do 
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3 ugrupowań przystąpiło 5 instytucji, tj. województwa: śląskie, opolskie, 

zachodniopomorskie i lubuskie oraz Związek Euroregion „Tatry”. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Janusza Sepioła. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1061 A). 

Ad 2. Ustawę przedstawił dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju Paweł Kopczyński. Poinformował, że ustawa ma na celu 

dostosowanie prawa krajowego do wymogów prawa UE poprzez wprowadzenie 

obowiązku prowadzenia odrębnej rachunkowości przez przewoźnika kolejowego 

i zarządcę infrastruktury kolejowej. Ponadto ustanawia zakaz przenoszenia środków 

publicznych pomiędzy tymi dwoma podmiotami oraz zobowiązuje je do publikowania 

na swoich stronach internetowych sprawozdań finansowych. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag 

o charakterze legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Podkreślił, 

że w nowelizowanej ustawie chodzi o to, by nie zaburzać procesu konkurencyjności. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1063 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


