
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 157 

data posiedzenia: 25 lutego 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 

Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej 

w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (druk senacki nr 1103, druki sejmowe nr 3135 

i 3168). 

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 

2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego 

w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, 

EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (druk senacki nr 1104, druki sejmowe nr 3177 

i 3239). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji 

rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (druk senacki nr 1091, druki 

sejmowe nr 3118 i 3124). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 1093, druki sejmowe nr 3116, 3156 i 3156-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Jan Hamerski, Stanisław Kogut, 

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

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk ze współpracownikami, 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

podsekretarz stanu Wanda Buk ze współpracownikami, 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski ze współpracownikami, 

Urząd Komunikacji Elektronicznej: 

dyrektor Departamentu Prawnego Iwona Różyk-Rozbicka ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 

ekspert Patryk Juhre, 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: 

ekspert Mariusz Busiło ze współpracownikiem, 

Polski Związek Żeglarski: 

wiceprezes zarządu Jarosław Bazylko, 



 

 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny Marek Maj, 

Konfederacja „Lewiatan”: 

ekspert Wojciech Dziomdziora, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Maciej Telec, Iwona Kozera-Rytel. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy ratyfikacji zawartej z Danią umowy ustanawiającej precyzyjne współrzędne 

geograficzne określające zewnętrzny przebieg polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, 

zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Tym samym umowa rozwiązuje trwający od lat 

siedemdziesiątych XX wieku spór z Danią. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Gaweł. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1103 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa ratyfikuje Decyzję Rady z dnia 13 lipca 2018 r. wprowadzającą zmiany w procedurze 

wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Decyzja wprowadza m.in. możliwość 

przeprowadzenia głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania 

elektronicznego czy głosowania internetowego. Ponadto decyzja ustanawia zakaz głosowania 

więcej niż raz, a także wprowadza możliwość nakładania przez państwa członkowskie sankcji 

za złamanie tego zakazu. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1104 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2016/1629 ustanawiającej 

wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po 

śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich oraz klasyfikację 

śródlądowych dróg wodnych. Celem ustawy jest podniesienie poziomu polskich standardów 

bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla 

statków żeglugi śródlądowej oraz doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym 

zakresie. 



 

 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej Grzegorz Witkowski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Senator Wiesław Dobkowski zgłosił część poprawek zaproponowanych przez Biuro 

Legislacyjne. 

Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 9 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1091 A). 

Ad 4. 
 

 Ustawa wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, 

urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Wprowadzone zmiany m.in. 

rozszerzają katalog przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji 

częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, 

usprawniają postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikują zasady 

przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres oraz przyznają nowe kompetencje 

prezesowi UKE. Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa Unii Europejskiej. 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel 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 Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił 2 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne oraz 

2 własne poprawki. 

Senator Piotr Florek zgłosił 1 poprawkę zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne oraz 

1 własną poprawkę. 

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Andrzeja Misiołka. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1093 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


