
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej (362.), 

Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji (240.), 

Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (225.) 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (220.) 
w dniu 5 marca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 47)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, proszę o zajęcie miejsc.
Rozpoczynamy wspólne posiedzenie czterech komi-

sji – Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej – poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgło-
szonych do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw.

Ponownie serdecznie witam panią minister Zbrojewską 
i gości, którzy przybyli na nasze posiedzenie.

Proszę państwa, chcę powiedzieć, że w drugim czyta-
niu zostały zgłoszone dwie poprawki senatora Jurcewicza, 
piętnasta i ósma, oraz moja poprawka, druga. Większość 
poprawek została przyjęta przez wszystkie komisje, 
a część – tylko przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Te, które już były przyjęte 
przez wszystkie komisje, przegłosujemy en bloc.

W tej sytuacji poprawka druga.
Bardzo bym prosił ministerstwo, żeby króciutko, jed-

nym zdaniem ustosunkowywało się pozytywnie bądź ne-
gatywnie do poprawek.

Pani Mecenas, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Ja bym miała taką prośbę. Chciałabym prosić państwa 

o wprowadzenie jeszcze paru drobnych zmian do tego 
zestawienia. Mianowicie w poprawce pierwszej, przed 
wyrazem „zadośćuczynienia” występuje słowo „lub”. 
Chciałabym tutaj, gdzie jest cudzysłów i przecinek – pań-
stwo widzicie – w miejsce przecinka pozostawić słowo 
„lub”, nie zastępować go przecinkiem. Czyli „lub zadość-
uczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązkę, o której 
mowa w art. 46 §2”.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję.
Przejmuję tę poprawkę.
Przegłosujemy poprawki pierwszą i szesnastą łącznie.
Kto jest…

(Głos z sali: Pani mister się zgadza, tak?)
(Głos z sali: Tak, tak.)
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (35)
To może dwie osoby by liczyły, żeby było szybciej.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki zostały przyjęte.
Może byście państwo się rozdzielili, tak żeby jedna 

liczyła jedną stronę, a druga – drugą. Wtedy to liczenie 
przebiegnie szybciej.

Teraz poprawka druga, która była referowana, doty-
cząca nawiązki.

Pani minister?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Tak. Zgadzamy się, oczywiście.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo, uwaga Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Szanowni Państwo, przy poprawce jest taka informacja, 

że jej przyjęcie spowoduje modyfikację poprawki szes-
nastej. Nawiązka, o której mowa w art. 46 §2, wejdzie 
w życie dopiero w lipcu 2015 r. Chodzi o to, żeby to tutaj 
też dostrzec. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Głosujemy.

Starszy Specjalista 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Kazimierz Ujazdowski:
Przepraszam, rozumiem, że w tym przepisie przejścio-

wym, w art. 8, musielibyśmy dodać jeszcze §6? Czy wy-
starczy przyjęcie tej poprawki, czy trzeba zrobić oddzielną 
poprawkę?



Wspólne posiedzenie KU (362.), KPCPP (240.), KSTAP (225.) oraz KGN (220.)4

chciało wskazać, że ta poprawka powinna być połączo-
na z analogiczną poprawką, a mianowicie ze zmianą 
w art. 4, który mówi o tym, kiedy policja zatrzymuje 
prawo jazdy. Chodzi o to, żeby w tamtym przepisie też 
było zastrzeżenie, że jak policjant liczy osoby w autobu-
sie, to bierze pod uwagę te dzieciaki. Tak że tu powinny 
być analogiczne zapisy.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Oczywiście przejmujemy.
Ale w tej chwili głosujemy nad dziesiątą i jedenastą, 

tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Teraz dziesiąta i jedenasta.)
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (36)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Jednogłośnie.
I teraz poprawka dwunasta z uwagą.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Tak, jeszcze poprawka dwunasta z uwagą, że analogicz-
na poprawka będzie w art. 4 w pkcie 7 w lit. b w ust. 1a 
w pkcie 1. Jest też jeszcze jedna uwaga: prosiłabym o usu-
nięcie z tego przepisu słów „w komunikacji publicznej”, 
ponieważ jest to niewystępujące w ustawie sformułowanie 
i mogłoby nastręczać kłopotów, o co chodzi. Wcześniej 
używamy innych sformułowań dotyczących publicznego 
transportu zbiorowego oraz gminnych, powiatowych, wo-
jewódzkich przewozów pasażerskich. To jest tylko taka 
czyszcząca poprawka. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Ujednolicająca poprawka.
Przejmujemy.
Kto jest za? (36)
Przyjęta jednogłośnie.
(Głos z sali: Pani minister potakuje, Panie Senatorze.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Piętnasta już była. Szesnasta też już była. Wszystkie 

poprawki zostały przegłosowane.
Sprawozdawcą połączonych komisji był pan senator 

Jurcewicz. Proponuję, żeby pozostał.
Dziękuję i zamykam wspólne posiedzenie połączonych 

komisji.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Ponieważ zastrzeżenie zostało poczynione i uwaga zo-

stała zapisana, to Biuro Legislacyjne, za zgodą państwa 
senatorów, dokona takiej zmiany. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem? (28)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawka została przyjęta.
Teraz poprawki od trzeciej do siódmej, które już zostały 

przyjęte przez wszystkie komisje.
Kto jest za akceptacją? (36)
Widzę, że jednogłośnie.
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Szanowni Państwo, to są poprawki konkurujące, miano-

wicie poprawka ósma i dziewiąta. Każda z nich ma swoje 
konsekwencje. Poprawka senatora Jurcewicza została przy-
gotowana we współpracy z rządem i Biuro Legislacyjne 
nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Dziękuję.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Rozumiem, że przy-
jęcie poprawki ósmej wyłączy dziewiątą, tak?)

Przyjęcie ósmej i piętnastej wykluczy przegłosowanie 
dziewiątej, trzynastej, czternastej i siedemnastej, w związku 
z czym staną się one bezprzedmiotowe. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (24)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rząd? Już była mowa, że rząd akceptuje.
Kto jest przeciw? (10)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki zostały przyjęte.
Pani Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Teraz poprawki dziesiąta i jedenasta.
Jeżeli zaś chodzi o poprawkę dwunastą, to ona doty-

czy dzieci przewożonych na kolanach. Biuro Legislacyjne 
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 56)
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