
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 43  nr posiedzenia: 114 

data posiedzenia: 12 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 678, druki 

sejmowe nr 2038, 2079 i 2079-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Obrony Narodowej: 

Anna Maria Anders, Jerzy Czerwiński, Jan Dobrzyński, Wiesław Kilian, Rafał Ślusarz, 

Józef Zając,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

 Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Jan Hamerski, Stanisław Kogut, Andrzej 

Misiołek, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

minister Andrzej Adamczyk ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Celem ustawy jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu 

inwestycji na tych drogach. Zmiany wprowadzają uregulowania prawne umożliwiające 

finansowanie z budżetu państwa zadań na drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach 

np. w zakresie dostosowania tych dróg do wymagań techniczno-obronnych, niezależnie od ich 

kategorii, uwzględniających wymagania transportowe Sił Zbrojnych RP i NATO. 

Ustawę omówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele rządu. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/821BC0AC25234473C12581E00037BE96/%24File/2038-ustawa.docx


 

 

bez poprawek. 

Senator Piotr Florek zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawki. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek senatora Piotra Florka o wprowadzenie poprawki nie został przyjęty przez komisje, 

ale zgłoszono go jako wniosek mniejszości komisji. Jako wniosek mniejszości został również 

zgłoszony wniosek o odrzucenie ustawy. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Piotr Florek. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz 

o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 678 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


