
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
X KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 stycznia 2022 r. Druk nr 616 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 20 stycznia 2022 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II ppkt 1. 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek 

Komorowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt II ppkt 1 zestawienia wniosków). 

 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej                 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Zygmunt Frankiewicz  (-) Ewa Matecka 
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Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących 

przelotu pasażera 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

KPCPP, 

KSTAP 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2. 

 

1)  w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–

6 w brzmieniu: 

 „2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy nie wszczyna się postępowań w sprawie nałożenia 

administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w 

art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, które nastąpiły przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a wszczęte postępowania w 

sprawie takich naruszeń podlegają zawieszeniu na okres dwóch lat od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Prawomocne administracyjne kary pieniężne za naruszenia, o 

których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, 

nałożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają 

wykonaniu przez okres 2 lat od tego dnia. 

4. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

nie wszczyna się postępowań egzekucyjnych dotyczących 

administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na przewoźników 

lotniczych za naruszenia, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy 

zmienianej w art. 1, a wszczęte postępowania egzekucyjne w sprawie 

takich naruszeń podlegają zawieszeniu na okres dwóch lat od dnia 
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wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Na okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

zawiesza się bieg terminu przedawnienia w stosunku do naruszeń, o 

których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, które 

nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

6. Na okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

zawiesza się bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnych 

kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 

ustawy zmienianej w art. 1, nałożonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”; 

2)  po art. 2 dodaje art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. Postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia, o 

którym mowa w art. 64 albo art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, w tym 

postępowanie prowadzone na skutek złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i 

niezakończone do tego dnia, zawiesza się na okres 2 lat od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

2. Postępowanie przed sądem administracyjnym wszczęte na 

skutek skargi złożonej na decyzję nakładającą administracyjną karę 

pieniężną za naruszenie, o którym mowa w art. 64 albo art. 66 ustawy 

zmienianej w art. 1, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i 

niezakończone do tego dnia, zawiesza się na okres 2 lat od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

3. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie 

wszczyna się postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia, o 

którym mowa w art. 64 albo art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, które 

nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Prawomocna administracyjna kara pieniężna za naruszenie, o 

którym mowa w art. 64 albo art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, 

nałożona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlega 

wykonaniu przez okres 2 lat od tego dnia. 

Poprawka 

senatorów: 

H. Biedy, 

E. Mateckiej, 

J. Sekuły, 

K. Kwiatkowskiego, 

Z. Frankiewicza 



– 3 – 

5. Postępowanie egzekucyjne dotyczące należności z tytułu 

administracyjnej kary pieniężnej, za naruszenie, o którym mowa w art. 

64 albo art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte przed dniem 

wejścia w życie ustawy i niezakończone do tego dnia, zawiesza się na 

okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

6. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie 

wszczyna się postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności z 

tytułu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa 

w art. 64 albo art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, nałożonej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


