NOTATKA
z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej
Data posiedzenia: 23 września 2015 r.
Nr posiedzenia: 281

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Jurcewicz.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
(druk senacki nr 1062, druki sejmowe nr 3747 i 3793).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1063, druki
sejmowe nr 3427 i 3903).
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1075,
druki sejmowe nr 3677, 3788 i 3788-A).
4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1071, druki sejmowe
nr 3760 i 3884).
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Stanisław
Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut,
Marek Martynowski, Andrzej Owczarek, Bogusław Śmigielski,
Jan Wyrowiński, Roman Zaborowski,




goście, m.in.:
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
 podsekretarz stanu Dorota Pyć ze współpracownikami,
 Ministerstwo Gospodarki:
 podsekretarz stanu Mariusz Haładyj
ze współpracownikami,
 Ministerstwo Środowiska:
 podsekretarz stanu Piotr Otawski ze współpracownikami,
 Sejm RP:
 poseł sprawozdawca Alicja Olechowska,
Kancelaria Senatu:
 pracownicy Biura Legislacyjnego: Iwona Kozera-Rytel,
Mirosław Reszczyński, Jakub Zabielski.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota
Pyć. Poinformowała, że ustawa wdraża do prawa krajowego postanowienia dyrektyw
dotyczących wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej.
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Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag
o charakterze legislacyjnym.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów, w związku z tym przewodniczący obradom
senator Stanisław Jurcewicz poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie jej bez
poprawek.
Wniosek został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Wiesława Dobkowskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1062 A).
Ad 2. Ustawę przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Kamil Wilde. Poinformował, że ustawa ma na
celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań unijnych w zakresie prowadzenia
rachunkowości przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym i nikt nie zgłosił się do
dyskusji, w związku z tym przewodniczący obradom senator Stanisław Jurcewicz
poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1063 B).
Ad 3. Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski.
Poinformował, że nowelizacja wykonuje prawo Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił dwie uwagi
doprecyzowujące zapisy ustawy.
Wiceminister Piotr Otawski zwrócił się do senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek,
aby jak najszybciej mogła wejść w życie.
Żaden z senatorów nie zgłosił się do dyskusji, w związku z tym przewodniczący
obradom senator Stanisław Jurcewicz poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Romana Zaborowskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1075 B).
Ad 4. Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj.
Poinformował, że ustawa ma na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych, a także ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w całym
obrocie cywilnoprawnym.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zwrócił uwagę na konieczność
doprecyzowania niektórych przepisów i przedstawił 10 uwag legislacyjnych.
Wiceminister Mariusz Haładyj pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany,
a przewodniczący komisji Stanisław Jurcewicz zgłosił je jako poprawki do ustawy.
Komisja w głosowaniu łącznym przyjęła wszystkie zgłoszone propozycje.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bogusława Śmigielskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 10 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1071 A).

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

