
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 129 

data posiedzenia: 8 maja 2018 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy 

o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk senacki nr 794, druki sejmowe nr 2392 

i 2443). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 787, druki 

sejmowe nr 2090 i 2325). 

3. Rozpatrzenie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 

24 m (druk senacki nr 790, druki sejmowe nr 2261, 2344 i 2344-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Kopeć, Andrzej Misiołek, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

minister Marek Zagórski ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

minister Marek Gróbarczyk ze współpracownikami, 

Ministerstwo Infrastruktury: 

dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak, 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 

dyrektor Mirosław Przewoźnik, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Infrastruktury Andrzej Sykała, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko, Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa reguluje kwestię przeniesienia spraw dotyczących infrastruktury informacji 

przestrzennej z działu „informatyzacja” do działu „budownictwo, planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. 

Ustawę omówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

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

Senator Andrzej Misiołek 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 794 B). 

 

Ad 2. 
 

 Celem ustawy jest stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których 

podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania 

egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. 

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury 

Bogdan Oleksiak. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

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

przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Piotr Florek. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 787 A). 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu utworzenie jednego rejestru jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m, a także stworzenie elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji 

jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych dla służb ratowniczych i administracji 

państwowej. 

Ustawę omówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko 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 Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Senator Robert Gaweł zgłosił część poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Gaweł. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 8 poprawek do ustawy (druk senacki nr 790 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
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