
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 144 

data posiedzenia: 23 października 2018 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 958, druki 

sejmowe nr 1654 i 2825). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” (druk senacki nr 964, druki sejmowe nr 2808 

i 2871). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

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

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz ze współpracownikami, 

Poczta Polska SA: 

doradca zarządu Wiesław Szczepański ze współpracownikiem, 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej: 

przewodniczący Bogumił Nowicki, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wprowadza możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób 

posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w szczególności dla osób, które ze 

względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

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

przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/9744/druk/958.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/A2B00B881100AAE4C12581450037F343/%24File/1654.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/348EF14AE6C51C70C125830800366067/%24File/2825.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/9750/druk/964.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FA37AA5F84333E87C12582FE00440840/%24File/2808.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C3B5100B4D19B77C1258319005D077C/%24File/2871.pdf


 

 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Gaweł. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 958 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa stwarza podstawy prawne dla umożliwienia zbywania samodzielnych lokali 

mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich najemców w budynkach będących 

własnością spółki Poczta Polska SA – bez względu na funkcję budynku, w którym te 

mieszkania są usytuowane. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Poczty Polskiej SA. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 964 A). 

 

Opracowano w BPS 

 


