
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 2 

data posiedzenia: 17 grudnia 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki 

nr 21, druki sejmowe nr 44 i 52). 

2. Wybór zastępców przewodniczącego komisji. 

3. Omówienie propozycji do planu pracy komisji oraz sprawy organizacyjne. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Hamerski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Halina Bieda, Wiesław Dobkowski, Artur Dunin, Jan Hamerski, Stanisław Lamczyk, 

Kazimierz Wiatr, Alicja Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Rafał Weber ze współpracownikami, 

Ministerstwo Finansów: 

naczelnik wydziału w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych Jacek Jóźwik, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 

dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Katarzyna Wieczorek, 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji: 

prezes zarządu Zdzisław Szczerbaciuk, 

Związek Powiatów Polskich: 

radca prawny Monika Małowiecka, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Anna Milczanowska, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Maciej Telec. 

 

 

 

 

 

 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10616/druk/21.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/4195865102DF21C5C12584C600393279/%24File/44.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/62BC2664EC1B2E7BC12584CD004FFB7E/%24File/52.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa przesuwa dotychczasowy termin wejścia w życie części przepisów przejściowych 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2021 r., dzięki czemu 

pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, 

niezależnie od podpisania przez niego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego z jednostką samorządu terytorialnego będącą organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, poseł 

sprawozdawca oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Związku Powiatów Polskich. 

Senator Jan Hamerski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 21 A). 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Jan Hamerski poinformował, że Prezydium Senatu wyraziło zgodę na 

wybór dwóch zastępców przewodniczącego komisji. 

Senator Halina Bieda zgłosiła kandydaturę senatora Stanisława Lamczyka na stanowisko 

zastępcy przewodniczącego komisji. 

Senator Stanisław Lamczyk zgłosił kandydaturę senatora Artura Dunina na stanowisko 

zastępcy przewodniczącego komisji. 

Zgłoszeni senatorowie wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W wyniku głosowania komisja wybrała senatorów Stanisława Lamczyka oraz Artura Dunina 

na zastępców przewodniczącego komisji. 

Konkluzja: 

 Komisja wybrała senatorów Stanisława Lamczyka oraz Artura Dunina na zastępców 

przewodniczącego komisji. 

Ad 3. 
 

 Przewodniczący komisji Jan Hamerski poprosił członków komisji o zgłaszanie propozycji 

tematów posiedzeń do planu pracy komisji w 2020 r. Senatorowie zaproponowali kilka 

tematów. Kolejne propozycje będą przekazywane na bieżąco prezydium komisji. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


