
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 130 

data posiedzenia: 10 maja 2018 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

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

ustaw (druk senacki nr 809, druki sejmowe nr 2462 i 2485). 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o rejestracji 

jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

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, 

senator: 

Marek Rocki, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

podsekretarz stanu Karol Okoński ze współpracownikami, 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

minister Marek Gróbarczyk ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

główny specjalista w Departamencie Porządku Publicznego Paweł Długołęcki, 

Komenda Główna Policji: 

główny specjalista w Biurze Ruchu Drogowego Mariusz Wasiak, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko, Maciej Telec. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 

i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego 

funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części 

dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także uzupełnienie, doprecyzowanie 

i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw.  

Senator Piotr Florek stwierdził, że komisja podjęła pracę nad rozpatrywaną ustawą w tak 



 

 

przyspieszonym trybie, iż uniemożliwia to rzetelne zapoznanie się z jej meritum. W związku 

z tym zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tej ustawy z porządku obrad i przesunięcie prac 

komisji nad nią na termin późniejszy. 

Przewodniczący komisji Andrzej Misiołek poddał ten wniosek pod głosowanie. 

Wniosek nie uzyskał poparcia większości komisji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński. 

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

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

przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 809 A). 

 

Ad 2. 
 

 W trakcie debaty na posiedzeniu Senatu komisja oraz senatorowie wnioskodawcy Marek Rocki 

i Jan Rulewski zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk opowiedział się 

przeciwko wprowadzaniu do ustawy poprawek wniesionych przez senatorów Marka Rockiego 

i Jana Rulewskiego. 

W głosowaniu komisja poparła wszystkie przedstawione przez siebie poprawki. 

Mniejszość komisji poparła poprawkę senatora Marka Rockiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Gaweł. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Maciej Grubski. 

Konkluzja: 

 Komisja poparła 8 poprawek do ustawy, mniejszość komisji poparła wniosek o wprowadzenie 

jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 790 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową 

Opracowano w BPS 

 

 


