
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 89 

data posiedzenia: 28 czerwca 2022 r. 
 

 
 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (druk senacki nr 735, druki sejmowe nr 2204, 
2280 i 2280-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 732, druki 
sejmowe nr 2071 i 2315). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(druk senacki nr 736, druki sejmowe 2245, 2279 i 2279-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 przewodniczący komisji Jan Hamerski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Wiesław Dobkowski, Artur Dunin, Jan Hamerski, Stanisław Lamczyk, Stanisław Ożóg, 
Jadwiga Rotnicka, Ryszard Świlski, Alicja Zając, 

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii: 
sekretarz stanu Piotr Uściński ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Infrastruktury: 
dyrektor Departamentu Kolejnictwa Tomasz Buczyński ze współpracownikami, 
zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej Paweł Krężel ze 
współpracownikami, 

Urząd Transportu Kolejowego: 
wiceprezes Marcin Trela, 

główny inspektor nadzoru budowlanego Dorota Cabańska ze współpracownikami, 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: 

dyrektor ds. regulacji Piotr Czopek, 
Polski Rejestr Statków SA: 

dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych Sławomir Bałdyga ze współpracownikiem, 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA: 

dyrektor Biura Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska Katarzyna Głodek ze 
współpracownikiem, 

Fundacja „Pro Kolej”: 
prezes zarządu Jakub Majewski, 



 

 

Zespół Doradców Gospodarczych TOR: 
prezes zarządu Adrian Furgalski, 

Najwyższa Izba Kontroli: 
doradca techniczny w Departamencie Infrastruktury Adam Bandosz, 
 

 Kancelaria Senatu: 
pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Danuta Drypa, Maciej Telec. 

 
 

Ad 1.  

 Ustawa umożliwi PKP przekazanie PLK linii kolejowych znajdujących się na gruntach 
o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów 
nieruchomości. Ponadto ustawa wydłuża z 2024 na 2027 rok okres, w którym będzie możliwe 
przekazywanie na rzecz PLK przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na 
wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowych papierów wartościowych 
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK. 
Ustawę omówił dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Tomasz 
Buczyński. 
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner 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 Infrastruktury oraz Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. 
Senator Jan Hamerski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Stanisław Lamczyk. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 735 A). 

Ad 2.  

 Przepisy ustawy zakładają wdrożenie odpowiednich mechanizmów nadzoru nad 
projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych i zespołów urządzeń, 
obejmujących system certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji 
przedmiotowych inwestycji. 
Ustawę omówił zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie 
Infrastruktury Paweł Krężel. 
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 Infrastruktury oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej. 
Senator Alicja Zając zgłosiła 2 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 
Komisja przyjęła wszystkie poprawki senator Alicji Zając. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Alicja Zając. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy (druk senacki nr 732 A). 



 

 

Ad 3.  

 Ustawa dotyczy wprowadzenia kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych 
w obszarze budownictwa oraz przepisów umożliwiających obywatelom – inwestorom 
prowadzenie dziennika budowy i dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci 
elektronicznej. 
Ustawę omówili sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński oraz 
główny inspektor nadzoru budowlanego Dorota Cabańska. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 
z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 
przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
Senator Artur Dunin zgłosił 3 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne, 3 poprawki 
zaproponowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz 1 poprawkę własną. 
Komisja przyjęła 4 poprawki senatora Artura Dunina. 
2 poprawki senatora Artura Dunina nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone 
jako wnioski mniejszości komisji. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Artur Dunin. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Artur Dunin. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy (druk senacki nr 736 A). 

 
 
 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
 

Opracowano w BPS 
 


