
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

Data posiedzenia: 12 stycznia 2016 r. 

Nr posiedzenia: 10 

  

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli 

w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem 

i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego”. 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Adam Gawęda. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Wiesław 

Dobkowski, Adam Gawęda, Kazimierz Kleina, Władysław 

Komarnicki, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, 

 

  goście: 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 wiceprezes Jacek Uczkiewicz ze współpracownikami, 

 Wyższy Urząd Górniczy: 

 wiceprezes Wojciech Magiera ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Rozwoju: 

 podsekretarz stanu Tadeusz Kościński ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 zastępca dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji Teresa 

Karczmarek, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Informację o wynikach kontroli przedstawili wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz oraz 

członkowie kierownictwa katowickiej delegatury NIK. 

Do rekomendacji NIK ustosunkowali się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Tadeusz Kościński, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech Magiera oraz 

zastępca dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Teresa Karczmarek. 

Główne tezy informacji prawnej Biura Legislacyjnego zaprezentował Szymon Giderewicz. 

Zasugerował, że ewentualne zmiany prawne, w tym zwłaszcza implementację przedmiotowej 

dyrektywy unijnej z 2008 r., powinna zainicjować strona rządowa. 

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o zakres, częstotliwość i koszty kontroli oraz 
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procedury udzielania zezwoleń i przesłanki odmowy koncesji dla przedsiębiorców 

uczestniczących w obrocie materiałami wybuchowymi. 

Senatorowie Mieczysław Augustyn i Adam Gawęda zaproponowali, aby komisja zwróciła się 

do wskazanych w wynikach kontroli NIK instytucji o informację nt. implementacji zaleceń 

pokontrolnych. Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: Komisja postanowiła kontynuować prace nad wskazanymi przez prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli wnioskami de lege ferenda. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


