
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 109 

data posiedzenia: 28 czerwca 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 739, druki sejmowe nr 2205, 2260 i 2260-A). 
2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (druk senacki nr 749, 
druki sejmowe nr 2354 i 2361). 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 przewodnicząca komisji Maria Koc. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Jacek Bury, Wiesław Dobkowski, Mieczysław Golba, Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, 
Danuta Jazłowiecka, Maria Koc, Antoni Mężydło, Wojciech Piecha, Adam Szejnfeld, 
Dorota Tobiszowska,  

 
 goście, m.in.: 

Ministerstwo Aktywów Państwowych: 
podsekretarz stanu Piotr Pyzik ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 
podsekretarz stanu Piotr Dziadzo ze współpracownikami, 

 
 Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Maciej Telec, Piotr Magda. 

 

Ad 1.  

 Ustawa likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy i znosi urząd dyrektora SUG. Ponadto 
ustawa wprowadza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
definicje „odkrywki”, „kopalni” oraz „przodka”. 
Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Pyzik.  
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 
z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 
Przewodnicząca komisji Maria Koc zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Senatorowie Danuta Jazłowiecka i Adam Szejnfeld zgłosili 2 poprawki do ustawy. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Poprawki senatorów Danuty Jazłowieckiej i Adama Szejnfelda nie zostały przyjęte przez 



 

 

komisję, ale zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości komisji. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Wojciech Piecha. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Adam Szejnfeld. 
 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 

poprawek do ustawy (druk senacki nr 739 A). 
 

Ad 2.  

 Ustawa ma na celu uelastycznienie mechanizmu tworzenia rezerw strategicznych poza 
Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS), a także określa przesłanki likwidacji 
tych rezerw. Regulacja ma ograniczyć negatywne skutki sytuacji kryzysowej związanej 
z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Był to pilny rządowy projekt ustawy. 
Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio.  
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 
z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 
Przewodnicząca komisji Maria Koc zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Senator Adam Szejnfeld zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Poprawki senatora Adama Szejnfelda nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone 
jako wnioski mniejszości komisji. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Wojciech Piecha. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Danuta Jazłowiecka. 
 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 

poprawek do ustawy (druk senacki nr 739 A). 
 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 
 


