
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Narodowej 

Data posiedzenia: 27 sierpnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 277 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Jurcewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 1044, druki sejmowe nr 3643 i 3692). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk 

senacki nr 1039, druki sejmowe nr 3663 i 3702). 

3. Rozpatrzenie ustawy o pracy na morzu (druk senacki nr 1045, 

druki sejmowe nr 3645 i 3779). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1046, druki sejmowe 

nr 3661 i 3780). 

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1038, 

druki sejmowe nr 3575, 3707 i 3707-A). 

6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności 

przemysłowej (druk senacki nr 1049, druki sejmowe nr 3685 

i 3768). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Stanisław 

Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, 

Jan Michalski, Andrzej Owczarek, Aleksander Pociej, Bogusław 

Śmigielski, Roman Zaborowski, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 podsekretarz stanu Dorota Pyć ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa: 

 sekretarz stanu Zdzisław Gawlik ze współpracownikami, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 prezes Bronisław Sitek ze współpracownikami, 

 Urząd Patentowy RP: 

 prezes Alicja Adamczak ze współpracownikami, 

 Sejm RP: 

 poseł Józef Racki, 

 

  Kancelaria Senatu: 
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 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Iwona 

Kozera-Rytel, Danuta Drypa, Maciej Telec, Jakub Zabielski. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Nowelizację omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik. 

Poinformował, że ustawa ma na celu usprawnienie funkcjonowania Prokuratorii 

Generalnej poprzez zminimalizowanie jej nadmiernego obciążania sprawami sądowymi 

o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa. 

Ponadto nowelizacja przyznaje Prokuratorii Generalnej nową kompetencję, tj. 

przejmowanie na polecenie prezesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego 

niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel zaprezentowała uwagi 

zakładające ujednolicenie pojęć ustawowych. 

Wiceminister Zdzisław Gawlik negatywnie odniósł się do tych propozycji. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów, w związku z tym przewodniczący obradom  

senator 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 1044 A). 

Ad 2. 

 

Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Dorota Pyć. Poinformowała, że nowela implementuje rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 255/2010 z 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem 

ruchu lotniczego oraz wdraża sankcje stosowane w przypadku naruszenia przepisów 

rozporządzenia. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie zgłosiła uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bogusława Śmigielskiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1039 A). 

Ad 3. 

 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota 

Pyć. Poinformowała, że regulacja wdraża do prawa krajowego postanowienia konwencji 

o pracy na morzu (konwencja MLC). Ustawa określa minimalne wymagania dla 

marynarzy do pracy na statku, warunki ich zatrudnienia, zakwaterowania, zaplecza 

rekreacyjnego i wyżywienia, a także ochrony zdrowia, opieki medycznej, opieki 

społecznej i zabezpieczenia społecznego. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zaproponował 8 poprawek 

zmierzających do doprecyzowania zapisów ustawy. 

Żadna z nich nie została pozytywnie zaopiniowana przez wiceminister Dorotę Pyć. 

Negatywne stanowisko NSZZ „Solidarność” wobec rozwiązań przyjętych w ustawie 

wyraził przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków Andrzej 

Kościk. Zarzucił projektodawcom, że regulacja nie wypełnia celów konwencji MLC. 

Przewodniczący obradom senator Stanisław Jurcewicz poddał pod głosowanie wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Wiesława Dobkowskiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1045 A). 
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Ad 4. 

 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota 

Pyć. Poinformowała, że celem nowelizacji jest implementacja dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy 

planowania przestrzennego obszarów morskich. Ustawa zawiera ponadto przepisy 

regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów 

morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania 

przestrzennego polskich obszarów morskich. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel zaproponowała korektę 

błędnych odesłań do innych ustaw i usunięcie zbędnych zapisów. 

Po uzyskaniu negatywnej opinii wiceminister Doroty Pyć wobec tych propozycji zmian 

senator Stanisław Jurcewicz złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Wiesława Dobkowskiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1046 A). 

 

Ad 5. 

 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota 

Pyć. Poinformowała, że nowela stanowi doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych 

regulacji określających przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie dróg 

publicznych na szczeblu wojewody i starosty. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie zgłosiła uwag 

o charakterze legislacyjnym. 

W trakcie dyskusji senatorowie pytali o kwestie odszkodowań za przymusowe 

wywłaszczenia uzasadnione interesem publicznym. 

Przewodniczący obradom senator Stanisław Jurcewicz zgłosił wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Owczarka. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1038 B). 

 

Ad 6. 

 

Ustawę omówiła prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak. Poinformowała, że 

nowelizacja wprowadza zmiany w procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak 

towarowy, modyfikuje również przepisy dotyczące pierwszeństwa przy uzyskaniu 

prawa ochronnego dla wzorów przemysłowych i użytkowych wystawionych na 

wystawie krajowej. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zgłosił 14 uwag mających na celu 

doprecyzowanie zapisów ustawy, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz 

ujednolicenie użytej terminologii. 

Prezes Alicja Adamczak pozytywnie zaopiniowała propozycje Biura Legislacyjnego. 

Zasugerowała też wprowadzenie zmian odnoszących się do trybu i przebiegu 

postępowania w sprawie znaku towarowego. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne oraz 

przez Urząd Patentowy RP. 

Komisja przyjęła zgłoszone poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana. 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 19 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1049 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


