
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 128 

data posiedzenia: 18 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych 

gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy 

o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 694, 

druki sejmowe nr 2115, 2128 i 2128-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Pająk. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, 

Artur Warzocha, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

główny specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Artur Kocik, 

Związek Miast Polskich: 

pełnomocnik zarządu Marek Wójcik, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu doprecyzowanie rozwiązań pozwalających na wykonanie zapisów tzw. 

ustawy dekomunizacyjnej. Ustawa określa m.in. kompetencje wojewody i prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadku 

niewykonania lub zmiany przez jednostkę samorządu terytorialnego zarządzenia zastępczego, 

w którym określono nową nazwę obiektu, budowli lub urządzeń użyteczności publicznej. 

Ustawę omówił główny specjalista w Departamencie Administracji Publicznej w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji Artur Kocik. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura zgłosiła uwagi do ustawy 

i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciel Związku Miast Polskich. 

Senator Piotr Florek zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy oraz wnioski o wprowadzenie 

poprawek przedstawionych przez Biuro Legislacyjne.  



 

 

Senator Arkadiusz Grabowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Arkadiusz Grabowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 694 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


