
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji 

Nr posiedzenia: 374  Nr posiedzenia: 252 

Data posiedzenia: 23 kwietnia 2015 r. 

  

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (druk senacki nr 876, druki sejmowe 

nr 3103 i 3255). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Grzegorz Czelej, 

Witold Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Jurcewicz, Izabela Kloc, 

Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, 

Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,senatorowie 

członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: 

Kazimierz Kutz, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, 

Aleksander Pociej, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska 

ze współpracownikami, 

 Komenda Główna Policji: 

 zastępca naczelnika Wydziału Prewencji w Biurze Prewencji 

i Ruchu Drogowego Agnieszka Romańska, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę, która była przedłożeniem senackim, przedstawił senator Piotr Zientarski. Przypomniał, 

że ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), stwierdzającego niezgodność art. 4 oraz art. 38 

§1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym. 

Przypomniała, że Sejm podczas prac legislacyjnych dokonał zmian w projekcie senackim. 

Najistotniejsze sprowadzają się do ograniczenia kręgu podmiotowego osób, którym 

przysługuje prawo ustanowienia obrońcy, do osób, co do których istnieje uzasadniona 

podstawa do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie, zamiast – jak w projekcie 

senackim – każdej osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Jednocześnie Sejm dokonał 

zmiany momentu przyznania prawa do obrony. Projekt senacki dawał to prawo osobie 

podejrzanej o popełnienie wykroczenia, Sejm postanowił przystosować ustawę do literalnego 

brzmienia wyroku TK, a prawo do ustanowienia obrońcy przyznał osobie, co do której istnieje 

uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/850/876.pdf
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Senatorowie Andrzej Matusiewicz, Piotr Zientarski, Michał Seweryński, Stanisław Jurcewicz 

i Bohdan Paszkowski zgłosili wiele pytań do przedstawiciela rządu związanych ze sprawą 

dotyczącą momentu przyznania prawa do ustanowienia obrońcy. 

Senatorowie Piotr Zientarski i Michał Seweryński zgłosili poprawkę do art. 4 §3, 

polegającą na pouczeniu o prawie do obrony przed przesłuchaniem albo wraz z wezwaniem do 

złożenia pisemnych wyjaśnień osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Jeżeli pouczenie następuje wraz 

z wezwaniem do złożenia pisemnych wyjaśnień, wzmiankę o pouczeniu zamieszcza się 

w notatce urzędowej. 
Komisje przyjęły jednogłośnie poprawkę senatorów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Matusiewicza. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 876 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS/P.Białek 


