SZEF
KANCELARII
SENATU
Warszawa, 29 stycznia 2019

JAKUB KOWALSKI

BPS.ZKPS.17.1.2019

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 248) przedstawiam informację
o działaniach podejmowanych wobec Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku przez
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową:
INFORMACJA
O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH
WOBEC SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2018 ROKU PRZEZ
PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ
I.

Sprawy,

w

których

była

podejmowana

zawodowa

działalność

lobbingowa (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy):
1.

uchwalona przez Sejm na 59. posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r. ustawa
o kosztach komorniczych (druk senacki nr 741, druki sejmowe nr 1581, 2030
i 2030-A);

2.

uchwalona przez Sejm na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r. ustawa
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
(druk senacki nr 770, druki sejmowe nr 2229, 2363 i 2363-A);

3.

uchwalona przez Sejm na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r. ustawa
o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 765, druki sejmowe nr 2156,
2308 i 2308-A);

4.

uchwalona przez Sejm na 61. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustawa
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 792, druki sejmowe nr 2216, 2321 i 2321-A);
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5.

uchwalona przez Sejm na 66. posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. ustawa
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 891, druki
sejmowe nr 2377, 2537 i 2537-A);

6.

uchwalona przez Sejm na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r. ustawa
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk senacki nr 1015, druki sejmowe
nr 2637 i 2991).

II.

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność
lobbingową (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy) według numerów w rejestrze1:
1.

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej nr 00161 w rejestrze podmiotów
wykonujących zawodową działalność lobbingową – reprezentowana przez
pana Jacka Silskiego.

2.

Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis
nr 00352 w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową - Krzysztof Rutkowski reprezentował Polską Izbę Paliw
Płynnych.

3.

TBT i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k. nr 00312 w rejestrze podmiotów
wykonujących zawodową działalność lobbingową – reprezentowana przez
pana Michała Czekańskiego.

4.

Dariusz Sikora (Sikora Legal Firma Prawnicza) nr 00251 w rejestrze
podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

5.

Michał Andrzej Durlik nr 00426 w rejestrze podmiotów wykonujących
zawodową działalność lobbingową.

III.

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze
wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów,
czy też na występowaniu przeciwko tym projektom (art. 18 ust. 2 pkt 3
ustawy)
1.

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej reprezentowana przez pana Jacka
Silskiego, który w dniu 10 kwietnia 2018 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Infrastruktury (pos. 124) Tematem tego posiedzenia było rozpatrzenie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
(druk senacki nr 770). Podczas posiedzenia komisji pan Jacek Silski nie zabierał

1 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 248) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi
rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 10, faks 22 694 92 24, e-mail: Szef.kancelarii@senat.gov.pl
2/6

głosu w debacie. W dniu 9 kwietnia 2018 r. przekazał pisemną opinię w sprawie
ww. ustawy odnoszącą się do kwestii własności instalacji telekomunikacyjnych.
2. Pan

Krzysztof

Rutkowski

z

Kancelarii

Doradztwa

Celnego

i Podatkowego Rutkowski i Witalis (reprezentował Polską Izbę Paliw
Płynnych) w dniu 11 kwietnia 2018 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu
Komisji

Infrastruktury

(pos.

127),

Komisji

Gospodarki

Narodowej

i Innowacyjności (pos. 111) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
(pos. 126). Tematem tego posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych
ustaw (druk senacki nr 765). Podczas posiedzenia komisji pan Krzysztof
Rutkowski zabierał głos w debacie. Zgłaszał uwagi dotyczące obniżenia
określonych w ustawie kar nakładanych na podmiot wysyłający, podmiot
odbierający albo przewoźnika w przypadku popełnienia oczywistych błędów w
zgłoszeniach w zakresie danych innych niż dotyczące towaru i numeru
rejestracyjnego środka transportu z 2000 zł przewidzianych w ustawie do 1000
zł lub 500 zł. Nie przedstawił na piśmie wniosków o wprowadzenie
zmian w ustawie.
3. TBT i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k., reprezentowana przez pana Michała
Czekańskiego, który w dniu 23 lipca 2018 r. uczestniczył w posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (pos. 124). Tematem
tego posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie
monitorowania

i

kontrolowania

jakości

paliw

oraz

ustawy

o Krajowej

Administracji Skarbowej (druk senacki nr 891). Podczas posiedzenia komisji
pan Michał Czekański nie zabierał głosu w debacie. Nie przedstawił
również na piśmie wniosków o wprowadzenie zmian w ustawie.
4. Michał Andrzej Durlik w dniu 26 kwietnia 2018 r. uczestniczył we wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej (pos. 246) oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji (pos. 231). Tematem tego
posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 792). Podczas posiedzenia komisji
pan Michał Andrzej Durlik zabierał głos w debacie. W swoim
wystąpieniu odniósł się do kwestii egzekucji alimentów zarówno zaległych jak
i bieżących, a nie tak jak przewidywały przepisy ustawy jedynie bieżących. Nie
przedstawił na piśmie wniosków o wprowadzenie zmian w ustawie.
5. Dariusz Sikora:


w dniu 26 kwietnia 2018 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu
Komisji

Ustawodawczej

(pos.

246)

oraz

Komisji

Praw

Człowieka, Praworządności i Petycji (pos. 231). Tematem tego
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posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 792). Podczas posiedzenia
komisji pan Dariusz Sikora zabierał głos w debacie. Zgłaszał uwagi
dotyczące skrócenia okresu przedawnienia jak również wejścia w życie
przepisów ustawy. Stosowne uwagi zostały również przekazane drogą
elektroniczną w jednobrzmiących opiniach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej oraz przewodniczącemu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;


w dniu 13 marca 2018 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej (pos. 229) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji (pos. 217). Tematem tego posiedzenia było rozpatrzenie ustawy
o kosztach komorniczych (druk senacki nr 741). Podczas posiedzenia
komisji pan Dariusz Sikora zabierał głos w debacie. Przedstawił
propozycję zmiany art. 29 ust. 5 pkt 3 rozpatrywanej ustawy.
Przedstawiona

podczas

wystąpienia

propozycja

poprawki

została

przekazana również w formie pisemnej jako załącznik do przesłanej
drogą mailową opinii z dnia 13 marca 2018 r.;


w dniu 20 listopada 2018 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji (pos. 275). Tematem tego
posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
(druk senacki nr 1015). Podczas posiedzenia komisji pan Dariusz Sikora
zabierał głos w debacie. Zgłaszał uwagi odnoszące się do wejścia
w życie przepisów dotyczących systemu teleinformatycznego, stosownych
przepisów wykonawczych odnoszących się do zatorów płatniczych jak
również rozwiązań technicznych co do sposobu wprowadzania przez sądy
oraz komorników stosownych danych do rejestrów. Nie przedstawił
na piśmie wniosków o wprowadzenie zmian w ustawie.

IV.

Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową
działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie
(art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy):
1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 770).
Brak

wpływu.

Komisja

Infrastruktury

w

swoim

sprawozdaniu

(druk nr 770 A) przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła
o wprowadzenie siedmiu poprawek do ustawy. Poprawki te nie odnosiły się
do kwestii przedstawionych w przekazanej przez podmiot wykonujący
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zawodową działalność lobbingową pisemnej opinii. Podczas 59. posiedzenia
Senatu nie zostały przedstawione nowe wnioski legislacyjne. Senat w dniu
16 kwietnia 2018 r. przyjął wszystkie poprawki zaproponowane
przez Komisję Infrastruktury i podjął uchwałę w sprawie tej
ustawy. Sejm na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. przyjął
wszystkie poprawki Senatu. Ustawa została ogłoszona w Dz. U. 2018
poz. 1118.
2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki
nr 765).
Brak wpływu. Komisja Infrastruktury, Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w swoim
wspólnym sprawozdaniu (druk nr 765 A) przedstawiły projekt uchwały,
w którym wnosiły o wprowadzenie siedemnastu poprawek do ustawy.
Poprawki te nie odnosiły się do kwestii przedstawionych przez uczestniczącą
w posiedzeniu komisji osobę wykonującą zawodową działalność lobbingową.
Podczas 59. posiedzenia Senatu nie zostały przedstawione nowe wnioski
legislacyjne. Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął wszystkie
poprawki

zaproponowane

przez

komisje

i

podjął

uchwałę

w sprawie tej ustawy. Sejm na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja
2018 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu. Ustawa została ogłoszona
w Dz. U. 2018 poz. 1039.
3.

Ustawa
i

o

zmianie

kontrolowania

ustawy

jakości

o

paliw

systemie
oraz

monitorowania

ustawy

o Krajowej

Administracji Skarbowej (druk senacki nr 891).
Brak wpływu. Komisja w sprawozdaniu (druk nr 891 A) przedstawiła
wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. Podczas 64. posiedzenia
Senatu senatorowie Jerzy Wcisła, Mieczysław Augustyn oraz Kazimierz
Kleina zgłosili poprawkę do ustawy. Senat w dniu 27 lipca 2018 r.
przyjął ustawę bez poprawek. Ustawa została ogłoszona w Dz. U. 2018
poz. 1654
4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki nr 792).
Brak wpływu. Podczas posiedzenia komisji senator Piotr Zientarski zgłosił
propozycję poprawki uwzględniającej zgłoszony przez pana Dariusza Sikorę
postulat odnoszący się do zmiany terminu wejścia w życie przepisów ustawy.
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Komisja

Praw

Człowieka,

Praworządności

i

Petycji

oraz

Komisja

Ustawodawcza we wspólnym sprawozdaniu (druk nr 792A) nie poprały
zaproponowanej poprawki i przedstawiły projekt uchwały, w którym wnosiły
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Podczas 60. posiedzenia Senatu senator
Jan Rulewski zgłosił poprawkę do ustawy. Poprawka ta nie uwzględniała
postulatów przedstawionych w wystąpieniach oraz opinii podmiotów
wykonujących zawodową działalność lobbingową. Senat w dniu 11 maja
2018 r. przyjął ustawę bez poprawek. Ustawa została ogłoszona
w Dz. U. 2018 poz. 1104.
5.

Ustawa o kosztach komorniczych (druk senacki nr 741).
Brak wpływu. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisja Ustawodawcza we wspólnym sprawozdaniu (druk nr 741A)
przedstawiły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (mniejszość
połączonych komisji przedstawiła wniosek o wprowadzenie poprawki do
ustawy). Poprawka ta nie uwzględniała postulatów przedstawionych
w wystąpieniu oraz opinii podmiotu wykonującego zawodową działalność
lobbingową uczestniczącego w posiedzeniu komisji. Podczas 58. posiedzenia
Senatu senatorowie nie zgłosili wniosków o charakterze legislacyjnym.
Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Ustawa została ogłoszona w Dz. U. 2018 poz. 770.

6.

Ustawa

o

Krajowym

Rejestrze

Zadłużonych

(druk

senacki

nr 1015).
Brak wpływu. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w sprawozdaniu (druk nr 1015 A) przedstawiła wniosek o wprowadzenie
dwudziestu czterech poprawek do ustawy. Podczas 67. posiedzeniu Senatu
senator Robert Mamątow zgłosił poprawkę do ustawy. Przedstawione na
posiedzeniu komisji oraz posiedzeniu Senatu poprawki nie odnosiły się do
uwag przedstawionych w wystąpieniu podmiotu wykonującego zawodową
działalność lobbingową. Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął
24 poprawki i podjął uchwałę w sprawie tej ustawy. Sejm na
73. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. przyjął 20 poprawek
Senatu. Ustawa została ogłoszona w Dz. U. 2019 poz. 55.

Jakub Kowalski
Szef Kancelarii Senatu
/podpisano elektronicznie/
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