
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Infrastruktury (21.) 
w dniu 29 kwietnia 2016 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław 
Kogut)

Przewodniczący Stanisław Kogut:
Państwo Drodzy, otwieram posiedzenie Komisji 

Infrastruktury.
Skupiamy się na poprawkach zgłoszonych na plenar-

nym posiedzeniu Senatu.
Serdecznie witam pana legislatora.
Panie Legislatorze, na poprzednim posiedzeniu komisji 

przegłosowaliśmy 5 poprawek, które zostały przyjęte. Mam 
pytanie: czy możemy przegłosować je w bloku?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
Tak jest, można w ten sposób przegłosować poprawki, 

które były przyjęte przez komisję, czyli poprawki nr 1, 2, 
3, 4 i 6.

Przewodniczący Stanisław Kogut:
Dziękuję serdecznie.
Kto z senatorów jest za przyjęciem poprawek wymie-

nionych przez pana legislatora? (4)
Kto się wstrzymał? (0)
Kto jest przeciw? (0)
Poprawki zostały przyjęte.
Panie Legislatorze, prosiłbym pana teraz… Senator 

Dobkowski zgłosił 3 poprawki, z tym że to jest właściwie 
jedna poprawka. Proszę o zajęcie stanowiska… Jakie jest 
stanowisko Biura Legislacyjnego?

Zapytam też, jakie jest stanowisko pana ministra Szmita, 
którego serdecznie witam… Ciągle mówię, że pan zawsze 
jest do naszej dyspozycji.

Państwo Drodzy, dyskusji w tej materii nie ma. 
Stanowisko legislatora, stanowisko pana ministra i głosu-
jemy. Dziękuję.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
To jest poprawka legislacyjna, ona modyfikuje prze-

pisy odsyłające w ten sposób, żeby kierowały do obo-
wiązującej już ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję.
Stanowisko ministerstwa. Ministerstwo jest za?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa 
Jerzy Szmit:

Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie.
Panowie, przystępujemy do głosowania.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Senatorem sprawozdawcą dalej będzie pan senator 

Dobkowski. Czy ktoś jest przeciw?
(Senator Wiesław Dobkowski: Wyrażam zgodę.)
Wyraził zgodę. Dziękuję.
Zamykam posiedzenie Komisji Infrastruktury.
Dziękuję serdecznie panu ministrowi, dziękuję Biuru 

Legislacyjnemu, dziękuję panom senatorom i pracowni-
kom, dziękuję serdecznie. Dziękuję też paniom towarzy-
szącym panu ministrowi infrastruktury. Dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 36)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 38)
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