
 NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji  

Nr posiedzenia: 369   Nr posiedzenia: 244  

Data posiedzenia: 19 marca 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył:  przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do 

ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. 

 

W posiedzeniu  uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek Borowski,  

Helena Hatka, Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek 

Piechota Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Wach, Piotr 

Zientarski, 

 senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji: Ryszard Knosala, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, 

Józef Pinior, Jan Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander 

Świeykowski, 

 

  goście: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Wojciech Hajduk ze współpracownikami,  

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Przewodniczący obrad przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu komisje oraz 

senator Piotr Zientarski zgłosili 23 poprawki do ustawy.  

Senator wnioskodawca uzasadnił zgłoszone przez siebie wnioski. Przypomniał, że poprawki 

te zaproponowała Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Poprawka pierwsza ma na 

celu dostosowanie zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do rzeczywistych 

potrzeb szkoleniowych związanych z szeroko rozumianą sferą ochrony prawnej. Poprawka 

druga dotyczy przywrócenia kadencyjności dyrektora szkoły. Kolejna, poprawka 

dwudziesta, zmodyfikowana przez wnioskodawcę na posiedzeniu komisji, uzupełnia 

regulacje przejściowe zawarte w ustawie o postanowienia odnoszące się do osób, które na 

podstawie przepisów dotychczasowych skorzystają z prawa do wniesienia odwołania oraz 

skargi do sądu administracyjnego i uzyskają w tym trybie korzystne dla siebie 

rozstrzygnięcie.  

W głosowaniu komisje poparły wszystkie poprawki senatora Piotra Zientarskiego oraz 

ponownie poparły 17 zgłoszonych przez siebie poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Zientarskiego. 



- 2 - 

 

Konkluzja: Komisje poparły większość poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 835 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


