
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 165 

data posiedzenia: 7 maja 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1152, druki sejmowe 

nr 3260, 3330 i 3330-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk senacki nr 1151, druki 

sejmowe nr 3315 i 3326). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Wiesław Dobkowski, Jan Hamerski, Stanisław Kogut, Andrzej Misiołek, Grzegorz Peczkis, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Rafał Weber ze współpracownikami, 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

podsekretarz stanu Wanda Buk ze współpracownikami, 

Poczta Polska SA: 

ekspert ds. regulacyjnych Hanna Gruszecka, 

Naczelny Sąd Administracyjny: 

prezes Izby Gospodarczej Janusz Drachal ze współpracownikiem, 

Naczelna Rada Adwokacka: 

pełnomocnik prezesa ds. legislacji Karol Pachnik ze współpracownikiem, 

Polska Izba Rzeczników Patentowych: 

członek komisji legislacyjnej Ewa Malewska, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Infrastruktury Marek Maj, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Michał Gil. 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wprowadza elektronizację postępowania przed sądami administracyjnymi. 

Elektronizacja umożliwi realizację czynności procesowych w postaci elektronicznej oraz 

tworzenie dokumentacji z tych czynności w postaci elektronicznej. Ponadto w związku 

z wprowadzaniem obowiązku podawania w pierwszym piśmie procesowym numeru 

PESEL/KRS/NIP/REGON strony wnoszącej to pismo, jej pełnomocnika lub przedstawiciela, 

ustawa zmniejsza ryzyko dostępu do dokumentów zgromadzonych w aktach przez osoby 

nieuprawnione. 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil 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 Cyfryzacji, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnej 

Rady Adwokackiej. 

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 1152 B). 

Ad 2. 
 

 Nowelizacja wprowadza w prawie pocztowym właściwe odesłania do ustawy o rzeczach 

znalezionych, kompleksowo regulującej zasady postępowania z rzeczami, których właściciela 

nie można ustalić lub których nie można dostarczyć do właściciela. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednią poprawkę. 

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

Senator Andrzej Misiołek zgłosił poprawkę zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła poprawkę senatora Andrzeja Misiołka. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1151 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


