
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 86 

data posiedzenia: 9 czerwca 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk senacki nr 400, 

druki sejmowe nr 1085, 1149 i 1149-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (druk senacki nr 401, druki sejmowe nr 1126, 1150 i 1150-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bober, Wiktor Durlak, Zygmunt Frankiewicz, Janusz Gromek, Marek 

Komorowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim Tyszkiewicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

sekretarz stanu Maciej Wąsik ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Bartosz Grodecki ze współpracownikami, 

Stowarzyszenie „Polskie Radio Obywatelskie”: 

prezes Zarządu Głównego Jerzy Płókarz, 

Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 

prezes Paweł Błasiak, 

Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce: 

prezes zarządu Jarosław Lewandowski, 

przewodniczący rady Grzegorz Popławski, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Piotr Magda, Jakub Zabielski. 

 

Ad 1. 
 

 
Ustawa dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch aktów prawa 

europejskiego: dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/68 ustanawiającej specyfikacje 

techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie 

z dyrektywą Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz dyrektywy 



 

 

wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni 

alarmowej i sygnałowej. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Bartosz Grodecki. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda 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 Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji Rozwoju 

Strzelectwa w Polsce. 

Przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła wszystkie poprawki senatora Zygmunta 

Frankiewicza. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zygmunt Frankiewicz 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy (druk senacki nr 400 A). 

Ad 2. 
 

 Celem ustawy jest doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie definicji ratownika wodnego 

przez dookreślenie liczby innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym. Ponadto 

ustawa wprowadza upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym 

oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej 

Wąsik. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 

Stowarzyszenia „Polskie Radio Obywatelskie”. 

Przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Janusz Gromek. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 401 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


