
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 102 

data posiedzenia: 20 i 21 września 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 596, druki sejmowe nr 1740 i 1808). 

2. Rozpatrzenie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk senacki 

nr 585, druki sejmowe nr 1689 i 1711). 

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, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

sekretarz stanu Marek Zagórski i podsekretarz stanu Karol Okoński ze współpracownikami, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

dyrektor Departamentu Lotnictwa Beata Mieleszkiewicz, 

naczelnik wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Jerzy Król, 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”: 

naczelny dyrektor Mariusz Szpikowski, 

Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego Lotnisko Chopina w Warszawie: 

członek Cezary Wieński ze współpracownikami, 

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów: 

przedstawiciel Jacek Duchnowski,  

Sejm RP: 

poseł Marek Suski, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa i Maciej Telec. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa zmierza m.in. do przyspieszenia uruchomienia CEPIK2.0 w zakresie centralnej 

ewidencji pojazdów. W związku z tym ustawa wprowadza zmiany, które zapewnią: 

zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania oraz 

możliwość doprecyzowania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego 

zakresu danych na poziomie rozporządzenia; wyższą jakość danych; większą dostępność 

danych; podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B4194FFAC26C784AC1258160002E100F/%24File/1740.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/DA0D1979A04A039CC125819A00291B7C/%24File/1808.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E3ED36F62F72013DC125815400227D9D/%24File/1689.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1722062191FA5F55C125815A0026CD2D/%24File/1711.pdf


 

 

pojazdami na rynku wtórnym; nowy otwarty sposób udostępnienia danych z CEP i CEK. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami i zaproponował odpowiednią poprawkę. 

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

przedstawiciel Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Gaweł. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 596 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu zaktualizowanie podstaw prawnych działalności Przedsiębiorstwa 

Państwowego „Porty Lotnicze” poprzez zmianę jego struktury i kompetencji organów, zasad 

nadzoru i zarządzania. W myśl ustawy rada pracownicza zostanie zastąpiona radą nadzorczą 

powoływaną przez ministra właściwego do spraw transportu. 

Ustawę omówił poseł Marek Suski. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Przedsiębiorstwa Państwowego 

„Porty Lotnicze” oraz Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego Lotnisko 

Chopina w Warszawie. 

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

Senator Piotr Florek zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 585 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


