
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 151  nr posiedzenia: 188 

data posiedzenia: 17 października 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze 

statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. 

w Londynie (druk senacki nr 1328, druki sejmowe nr 3717 i 3739).  

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk senacki nr 1324, druki sejmowe nr 3713 

i 3737). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiesław Dobkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Maciej Łuczak, Krystian Probierz, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka,  

Alicja Zając, 

 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

 Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Jan Hamerski, Grzegorz Peczkis, Jacek 

Włosowicz,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej Katarzyna Krzywda ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Piotr Dolata, 

zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik ze współpracownikami, 

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”: 

prezes zarządu Krzysztof Zaręba, 

ekspert Komisji Środowiska prof. Marek Gromiec. 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko, Danuta Drypa. 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu ratyfikację umowy międzynarodowej włączającej Polskę do grupy państw, 

które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego 

i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów 

wodnych oraz patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków. 

Ustawę omówiła dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Katarzyna Krzywda. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko nie zgłosiła uwag do ustawy. 

Nikt z senatorów nie zgłosił się do dyskusji. 

Zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiesław Dobkowski zgłosił wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1328 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu umożliwienie stosowania na polskich obszarach morskich wymogów 

Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi 

i osadami. Konwencja ma na celu zapobieganie, zmniejszanie oraz w miarę możliwości 

wyeliminowanie przenoszenia przez statki szkodliwych organizmów morskich i patogenów 

przez kontrolowanie i zarządzanie wodami balastowymi i osadowymi. 

Ustawę omówiła dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Katarzyna Krzywda. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie zgłosiła uwag do ustawy. 

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

przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiesław Dobkowski zgłosił wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jadwiga Rotnicka. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1324 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


