
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji 

Data posiedzenia: 4 marca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 237 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu 

osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druk 

senacki nr 838, druki sejmowe nr 2861 i 3127). 

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii 

o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 

oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie 

dnia 7 listopada 2011 r. (druk senacki nr 839, druki sejmowe 

nr 3054 i 3121). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji (druk senacki nr 836, druki sejmowe 

nr 2516 i 3126). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Robert Mamątow, Bohdan 

Paszkowski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń, 

 podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn, 

 zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń 

i Probacji Rafał Reiwer, 

 naczelnik Wydziału Prawno-Traktatowego 

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw 

Człowieka Joanna Maciejowska, 

 główny specjalista w Departamencie Współpracy 

Międzynarodowej i Praw Człowieka Małgorzata 

Skoczelas-Raczkowska, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Krzysztof 

Choiński, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego 

Andrzej Misztal, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 



 członek Waldemar Żurek, 

 Krajowa Rada Komornicza: 

 prezes Rafał Fronczek, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 starszy radca Zbigniew Śpiewak, 

 Konfederacja „Lewiatan”: 

 dyrektor Departamentu Prawnego Krzysztof Kajda, 

 przedstawiciel Marek Woźniak, 

 Fundacja Praw Obywatelskich: 

 prezes zarządu Liwiusz Laska, 

 Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych: 

 dyrektor generalny Andrzej Roter, 

 ekspert Sylwester Bobowski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata Mandylis, 

Aldona Figura, Mirosław Reszczyński. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn poinformował, że 

umowa będąca przedmiotem ratyfikacji stworzy podstawy prawne umożliwiające 

obywatelom RP skazanym w Peru odbycie kary pozbawienia wolności w kraju. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Senatorów interesowało m.in. to, czy umowa stosuje się również do osób tymczasowo 

aresztowanych, w jaki sposób odbędzie się przekazanie skazanych obywateli polskich do 

kraju, jaki jest średni wymiar kary wymierzonej obywatelom polskim oraz czy tego 

rodzaju umowy zawierane są również z innymi krajami Ameryki Południowej. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku 

głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Roberta Mamątowa. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 838 B). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Krzysztof Choiński. Poinformował, że umowa dotyczy współpracy 

operacyjnej właściwych polskich organów państwowych z ich serbskimi odpowiednikami, 

ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości przez zapobieganie jej i ujawnianie 

sprawców określonych przestępstw. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku 

głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Świeykowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 839 B). 

 

 



Ad 3. Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. 

Poinformował, że celem ustawy jest osiągnięcie optymalnej szybkości i skuteczności 

postępowania egzekucyjnego. Dodatkowych wyjaśnień udzielił zastępca dyrektora 

Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Rafał 

Reiwer. Minister Kozdroń poddał pod rozwagę komisji wprowadzenie do tekstu ustawy 

poprawki, która wyznaczy termin wejścia ustawy w życie na dzień 1 stycznia 2016 r. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek poparł nowelizację. 

Przewodniczący komisji Michał Seweryński wyraził aprobatę dla proponowanej regulacji 

i jednocześnie podkreślił konieczność podjęcia przez ministerstwo niezwłocznych działań 

zmierzających do dokonania radykalnych zmian dotyczących statusu komornika. 

Poprawkę zaproponowaną przez resort sprawiedliwości zgłosił senator Michał Seweryński. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła tę poprawkę. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 836 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 

 

 

 

 


