
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 78 

data posiedzenia: 29 marca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów 

administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk senacki nr 457, 

druki sejmowe nr 1305, 1359 i 1359-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Kogut. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Andrzej Misiołek, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

sekretarz stanu Marek Zagórski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski ze współpracownikami, 

Stowarzyszenie „Forum Recyklingu Samochodów”: 

prezes zarządu Adam Małyszko, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu umożliwienie obywatelom załatwienia szeregu spraw związanych 

z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Zmiany dotyczą 

m.in. przepisów regulujących funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej 

ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu 

CEPiK 2.0. Ponadto zmieniane przepisy dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz 

Karty Dużej Rodziny i mają spowodować zmniejszenie liczby zaświadczeń, które osoby 

ubiegające się o przyznanie tych świadczeń będą musiały dołączać do wniosku. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła opinię w sprawie 

rozpatrywanej ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1B9AE59667D9F705C12580CF0031E669/%24File/1305.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6563E645A0EA28FDC12580DE002D9B4A/%24File/1359.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D7565E20BB1194D7C12580EC0037FCE1/%24File/1359-A.pdf


 

 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

i Stowarzyszenia „Forum Recyklingu Samochodów”. 

Przewodniczący komisji Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grzegorz Peczkis. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 457 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


