
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 16 

data posiedzenia: 10 sierpnia 2020 r. 
 

 
 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 

w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu 
w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy 
do spraw produktów (druk senacki nr 172, druki sejmowe nr 495 i 507). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki 
nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502). 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 zastępca przewodniczącej komisji Wojciech Piecha. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Jacek Bury, Wiesław Dobkowski, Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, 
Władysław Komarnicki, Stanisław Lamczyk, Antoni Mężydło, Krzysztof Mróz, Wojciech 
Piecha, Adam Szejnfeld, Dorota Tobiszowska, Jerzy Wcisła, 

 
 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rozwoju: 
sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy ze współpracownikami, 

Ministerstwo Środowiska: 
sekretarz stanu Małgorzata Golińska ze współpracownikami, 

Ministerstwo Klimatu: 
sekretarz stanu Ireneusz Zyska ze współpracownikami, 

Parlament Europejski: 
poseł Andżelika Możdżanowska, 

Sejm RP: 
poseł Urszula Zielińska, 

 
 Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 
pracownik Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański. 

 
 



 

 

 

Ad 1.  

 Ustawa określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. Ponadto wskazuje organ 
odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów. 
Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski przedstawił opinię w sprawie ustawy 
wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 
Senator Adam Szejnfeld zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Adama Szejnfelda. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Adam Szejnfeld. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 172 A). 

 

Ad 2.  

 Ustawa czasowo zmienia definicję drewna energetycznego zawartą w ustawie o odnawialnych 
źródłach energii. Ma to pozwolić na wykorzystanie surowca drzewnego oraz produktów jego 
przetworzenia na cele energetyczne. 
Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański 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 Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 
Zastępca przewodniczącej komisji Wojciech Piecha zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. 
W wyniku głosowania komisja odrzuciła ten wniosek. 
Zastępca przewodniczącej komisji Wojciech Piecha zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Jolanta Hibner. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 162 B). 

 

Ad 3.  

 W celu uproszczenia, odbiurokratyzowania i przyspieszenia finansowania ze środków 
publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego ustawa likwiduje Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu, który jest państwowym funduszem celowym, zaś w jego miejsce tworzy nowe 
zobowiązanie wieloletnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański 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 Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Senator Wojciech Piecha zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 
Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Wojciecha Piechy. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Stanisław Lamczyk. 



 

 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o wprowadzenie 6 poprawek do ustawy (druk senacki nr 167 B). 

 
 
 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
 

Opracowano w BPS 
 


