
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 161 

data posiedzenia: 21 marca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 1125, druki 

sejmowe nr 3259, 3273 i 3273-A). 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

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, 

 
senatorowie: 

 Jan Filip Libicki, Mieczysław Augustyn, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Mikołaj Wild ze współpracownikami, 

główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur ze współpracownikami, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 

zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Michał Borowiec, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Infrastruktury Leszek Korczak ze 

współpracownikiem, 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

podsekretarz stanu Wanda Buk ze współpracownikami, 

Fundacja „Widzialni”: 

wiceprzewodnicząca rady Monika Szczygielska, 

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej: 

prezes zarządu Jerzy Płókarz, 

Polski Związek Głuchych: 

prezes zarządu Krzysztof Kotyniewicz, 

Stowarzyszenie „Instytut Niezależnego Życia”: 

wiceprezes zarządu Adam Zawisny, 

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych: 

przewodniczący Krzysztof Kurowski, 



 

 

Fundacja „Integracja”: 

członek zarządu Tomasz Przybysz-Przybyszewski, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Przedstawione w ustawie rozwiązania stanowią kontynuację wcześniej przyjętych założeń, 

zgodnie z którymi prawo do poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą 

powierzono Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, zakładając koncentrację 

wszystkich kompetencji dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) w ramach 

organu administracji rządowej. Zaproponowane zmiany mają na celu m.in. zapewnienie 

rozwoju i zwiększonej sprawności funkcjonowania KSPO, optymalizację kosztów 

funkcjonowania KSPO, wyższy stopień standaryzacji rozwiązań teleinformatycznych, 

zapewnienie należytej ochrony danych gromadzonych w ramach KSPO oraz usprawnienie 

przekazywania tych danych odpowiednim służbom. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild. 

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 

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego. 

Senator Grzegorz Peczkis 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 Robert Gaweł. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1125 A). 

Ad 2. 
 

 W trakcie debaty na posiedzeniu Senatu komisja oraz senatorowie wnioskodawcy (senator 

Marek Martynowski, senator Mieczysław Augustyn oraz senator Zbigniew Cichoń) 

przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk opowiedziała się za 

wprowadzeniem do ustawy poprawki wniesionej przez senatora Marka Martynowskiego oraz 

pozytywnie zaopiniowała większość poprawek komisji. 

W głosowaniu komisja poparła poprawkę senatora Marka Martynowskiego oraz większość 

przedstawionych przez siebie poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisja poparła 7 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1097 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


