
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 189 

data posiedzenia: 11 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 686, druki sejmowe nr 2002, 2070 i 2070-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 685, druki sejmowe nr 2003, 

2071 i 2071-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Zbigniew Cichoń, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Łukasz 

Mikołajczyk, Andrzej Mioduszewski, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Michał 

Seweryński, 

 
senatorowie: 

 Bogdan Klich, Barbara Borys-Damięcka, Jadwiga Rotnicka, Piotr Florek, Marian 

Poślednik, Leszek Czarnobaj, Tomasz Grodzki, Marek Pęk, Andrzej Kamiński, Bogdan 

Borusewicz,  

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezydenta RP: 

sekretarz stanu Paweł Mucha ze współpracownikami,  

doradca prezydenta RP Irena Zofia Romaszewska, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

podsekretarz stanu Marcin Warchoł ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Sądownictwa: 

członek Waldemar Żurek, 

rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, 

Naczelna Rada Adwokacka: 

prezes Jacek Trela, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

prawnik Barbara Grabowska-Moroz, 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”: 

członek zarządu Arkadiusz Tomczak, 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE): 

pracownik Zespołu Wsparcia Legislacyjnego Anne-Lise Chatelain, 

przedstawiciele Partii Zielonych, Obywateli RP, Projektu: Polska, Obywatelskiej 



 

 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawskiego Strajku Kobiet, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Waldemar Buda, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko, Beata Mandylis. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa 

poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków 

Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 

2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na 

Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez 

obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych 

kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady 

kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję. 

Ustawę omówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz stanu Paweł Mucha. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnej 

Rady Adwokackiej, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Organizacji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie oraz rzecznik praw obywatelskich, a także poseł sprawozdawca oraz 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 

Senator Jan Rulewski złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach 

i przeprowadzenie wysłuchania w sprawie ustawy.  

W wyniku głosowania komisja odrzuciła ten wniosek.  

Senator Marek Martynowski złożył wniosek formalny o zarządzenie 20-minutowej przerwy 

w obradach. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Senator Bogdan Klich zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, a senator Marek Martynowski 

zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy, a przyjęła wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Rafał Ambrozik. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jan Rulewski.  

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie 

ustawy (druk senacki nr 686 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu przeprowadzenie reformy w zakresie struktury i funkcjonowania Sądu 

Najwyższego. Przedstawione przez Prezydenta rozwiązania dotyczą m.in.: wprowadzenia 

instytucji skargi nadzwyczajnej, udziału ławników w niektórych postępowaniach 

prowadzonych przed SN, statusu sędziów SN oraz wieku i trybu przechodzenia przez nich 

w stan spoczynku. Reorganizacji ma również ulec struktura Sądu Najwyższego, poprzez 

wyodrębnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej. 

Ustawę omówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz stanu Paweł Mucha. 



 

 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowej Rady Sądownictwa, 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz rzecznik praw obywatelskich, a także 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP. 

Senator Bogdan Klich złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy i kontynuowanie obrad 

w dniu kolejnym. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła ten wniosek. 

Senator Aleksander Pociej zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, ponadto zgłosił poprawki 

zaproponowane przez Biuro Legislacyjne oraz poprawkę zaproponowaną przez przedstawiciela 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Senator Marek Martynowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy, a przyjęła wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Michał Seweryński. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Aleksander Pociej. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie 

ustawy oraz o wprowadzenie 9 poprawek do ustawy (druk senacki nr 685 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


