
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 90 

data posiedzenia: 20 lipca 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 434, druki sejmowe nr 1132, 1258 i 1258-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 454, druki sejmowe nr 1372 i 1374). 

3. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji 

Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (druk senacki nr 441, druki 

sejmowe nr 1278, 1294 i 1294-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim 

Tyszkiewicz, 

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

sekretarz stanu Janusz Cieszyński, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: 

sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

podsekretarz stanu Błażej Poboży ze współpracownikami, 

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej: 

szef Wydziału Techniki Kryminalistycznej Marek Centkowski, 

Centralny Zarząd Służby Więziennej: 

kierownik Zespołu Legislacyjnego w Biurze Prawnym Marcin Paczosa, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Beata Mandylis. 

 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa reguluje status prawny zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw 

wewnętrznych i administracji, Siłach Zbrojnych RP i Służbie Więziennej. Zawarte w ustawie 

przepisy określają sytuację zwierząt od momentu ich doboru, przez czas realizacji zadań 

w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu ze służby. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Błażej Poboży. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej 

Żandarmerii Wojskowej oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

Senator Zygmunt Frankiewicz zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne, 

które zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę rządową. 

Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Janusz Gromek. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 15 poprawek do ustawy (druk senacki nr 434 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu umożliwienie wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę 

biometryczną w postaci odcisków palców w terminie zapewniającym gotowość techniczną 

gwarantującą bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Senator Zygmunt Frankiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Pająk. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 454 A). 

Ad 3. 
 

 Celem ustawy jest szczegółowe uregulowanie zadań organów administracji publicznej i służb, 

sposobu ich współpracy oraz wskazanie źródeł finansowania w odniesieniu do organizacji 

XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. (WUF11). 

Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata 

Jarosińska-Jedynak. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Senator Zygmunt Frankiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zygmunt Frankiewicz. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 441 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


