
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Narodowej 

Data posiedzenia: 29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 285 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Jurcewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk senacki 

nr 1098, druki sejmowe nr 3775 i 3939). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 1099, druki sejmowe nr 3761 i 3942). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

(druk senacki nr 1093, druki sejmowe nr 3930 i 3940). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym (druk senacki nr 1088, druki sejmowe nr 1859 

i 3922). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Wiesław 

Dobkowski, Stanisław Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz 

Kleina, Stanisław Kogut, Marek Martynowski, Jan Michalski, 

Andrzej Owczarek, Aleksander Pociej, Bogusław Śmigielski, Jan 

Wyrowiński, Roman Zaborowski, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 podsekretarz stanu Mariusz Haładyj ze 

współpracownikami, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego Agata Foks ze współpracownikami, 

 przedstawiciele organizacji pracodawców i stowarzyszeń 

branżowych, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, 

Iwona Kozera-Rytel, Renata Bronowska, Maciej Telec. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Nowelizację omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj. 

Ustawa doprecyzowuje definicję rzemiosła oraz reguluje zasady odpłatności za egzaminy 

mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. Ponadto nowela przewiduje uzyskanie przez 

rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na 

ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców oraz dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie zgłosiła uwag do ustawy. 



- 2 - 

W trakcie dyskusji poruszono kwestię członkostwa w organizacjach samorządu 

rzemieślniczego. 

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Pocieja. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1098 A). 

Ad 2. 

 

Ustawę przedstawił dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki 

Jerzy Molak.  

Nowela dotyczy m.in. uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań 

wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ujednolicenia 

zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG oraz poszerzenia zakresu danych 

w nim zawartych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz nie zgłosił uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Pocieja. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1099 A). 

Ad 3. 

 

Ustawę omówił zastępca dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju Kamil Wilde.  

Regulacja wdraża do prawa krajowego postanowienia dyrektywy 2014/106/UE w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Ustawa ujednolica zasady uzyskiwania 

dopuszczenia do eksploatacji podsystemów. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie zgłosił uwag do ustawy. 

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1093 A). 

Ad 4. 

 

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju Łukasz Twardowski.  

Nowelizacja wprowadza zasadę, że pieszemu oczekującemu przy przejściu dla pieszych 

przysługuje pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się po drodze.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie zgłosił uwag do ustawy. 

Dyskusja skupiła się na zagrożeniu stwarzanym przez rowerzystów wjeżdżających z dużą 

prędkością na skrzyżowanie ścieżki rowerowej z drogą. 

Senator Stanisław Jurcewicz złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek nie uzyskał większości głosów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Pocieja. 

Konkluzja: Poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał 

większości głosów (druk senacki nr 1088 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


