INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

nr posiedzenia:

88

data posiedzenia:

12 lipca 2017 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk senacki nr 547, druki sejmowe
nr 1603 i 1660).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 549, druki sejmowe nr 1630, 1669 i 1669-A).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz
Kleina, Władysław Komarnicki, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha,
Krystian Probierz, Przemysław Termiński,
goście, m.in.:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr
Naimski ze współpracownikami,
Agencja Rezerw Materiałowych:
prezes Janusz Turek ze współpracownikami,
Ministerstwo Rozwoju:
podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz ze współpracownikami,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu:
wiceprezes Wojciech Fedko ze współpracownikami,
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Regulacji Energetyki, Najwyższej
Izby Kontroli,
Kancelaria Senatu:
pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata Mandylis, Maciej Telec.
Ad 1.
Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. W kompetencjach agencji będzie leżało:
wspieranie napływu inwestycji zagranicznych; wspieranie inwestycji polskich za granicą;

dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków
zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym – informacji na temat warunków i uregulowań
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prowadzenie
portalu informacyjnego; organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w kraju
i za granicą; działalność wydawnicza. Dotychczas zadania te były wykonywane przez wydziały
promocji handlu i inwestycji przy ambasadach i konsulatach RP.
Ustawę omówili podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz
wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie zaproponowała żadnych poprawek.
Nad ustawą przeprowadzono dyskusję.
Zastępca przewodniczącego komisji Adam Gawęda zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek.
Konkluzja:
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 547 A).
Ad 2.
Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane
przez uczestników rynku w stosunku do obowiązującego prawa tak, aby w nowym sezonie
magazynowym możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.
Ustawę omówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds.
strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie zgłosił uwag do ustawy.
Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Adam Gawęda.
Konkluzja:
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 549 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

