
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 172 

data posiedzenia: 25 czerwca 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

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

o transporcie drogowym (druk senacki nr 1199, druki sejmowe nr 3456 i 3509). 

2. Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rzeki Wisły. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

 Robert Gaweł, Jan Hamerski, Stanisław Kogut, Andrzej Misiołek, 

 
senator: 

 Antoni Szymański, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Rafał Weber ze współpracownikami, 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego: 

dyrektor Biura Prawnego Katarzyna Bartold ze współpracownikami, 

Transportowy Dozór Techniczny: 

główny specjalista ds. prawnych Aleksandra Kurzempa, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

główny specjalista w Departamencie Infrastruktury Maciej Brzosko, 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego: 

dyrektor generalny Andrzej Bogdanowicz, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/47/UE, której przedmiotem jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących 

przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym system drogowych kontroli technicznych, procedury 

kontrolne oraz współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi UE 

w sprawie stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. 



 

 

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. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1199 A). 

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały w sprawie wykorzystania potencjału rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, 

społecznym i środowiskowym przedstawił senator wnioskodawca Antoni Szymański. 

Podkreślił, że projekt ma na celu wsparcie działań zmierzających do jak najpełniejszego 

wykorzystania potencjału rzeki Wisły do transportu towarów i osób, w celach energetycznych 

oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ograniczenia zjawiska suszy, z zachowaniem jej 

walorów przyrodniczych i społecznych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag do przedstawionego projektu 

uchwały. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciel Biura Legislacyjnego. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja podjęła uchwałę w sprawie wykorzystania potencjału rzeki Wisły w kontekście 

gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


