
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 40  nr posiedzenia: 42 

data posiedzenia: 19 lipca 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 238, druki sejmowe nr 648, 658 i 658-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 239, druki sejmowe nr 642, 657 i 657-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Piotr 

Zientarski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Andrzej Misiołek, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

 Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Maria Koc, Krzysztof Mróz, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Waldemar Sługocki, Przemysław Termiński, Jerzy 

Wcisła, Piotr Zientarski, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju: 

dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Tomasz Pisula ze 

współpracownikami, 

Urząd Dozoru Technicznego: 

prezes Andrzej Ziółkowski ze współpracownikami, 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA: 

pełnomocnik zarządu ds. realizacji inwestycji Arnold Bresch ze współpracownikami, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Bogdan Rzońca, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Jakub Zabielski. 

 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/7952/druk/238.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/15E1F0521184B7CFC1257FDA003BFB70/%24File/648.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B4035DE796307704C1257FDB004945DD/%24File/658.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FCCA0DDB585B68CDC1257FE80057100C/%24File/658-A.pdf
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/7957/druk/239.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2A283F087BD60ECEC1257FD90046D428/%24File/642.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F4EC206FFBC40E8EC1257FE0003E7C25/%24File/657.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2A4F9992A416A0C4C1257FE800571015/%24File/657-A.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Głównym celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących uproszczenia oraz 

przyspieszenia prac związanych z przygotowaniem oraz wykonaniem kolejowych inwestycji 

infrastrukturalnych. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz 

Żuchowski, odnosząc się także do opinii Biura Legislacyjnego w sprawie ustawy i zawartych 

w niej propozycji poprawek. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 238 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa dokonuje zmiany w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że 

w zakresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji (nie tylko 

rewitalizacji budownictwa, jak ma to miejsce obecnie), z wyłączeniem spraw wynikających 

z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie 

i gospodarczo. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz 

Żuchowski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

i zaproponował poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 239 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


