
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 27 maja 2015 r. 

Nr posiedzenia: 259 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.” 

(druk senacki nr 914). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach 

wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk 

senacki nr 900, druki sejmowe nr 3027, 3332 i 3332-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (druk senacki nr 912, druki sejmowe 

nr 3194 i 3340). 

4. Rozpatrzenie informacji na temat działalności Policji, określonej 

w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym informacji i danych, 

o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2014 rok (druk 

senacki nr 895). 

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk 

senacki nr 901, druki sejmowe nr 3084, 3348 i 3348-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Kazimierz Kutz, Robert 

Mamątow, Bohdan Paszkowski, Aleksander Pociej, Jan 

Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 
 goście, m.in: 

 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu: 

 prezes Łukasz Kamiński ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Dorota 

Janiszewska-Jakubiak, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Wojciech Hajduk, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 zastępca komendanta głównego Policji Mirosław Schosslar 

ze współpracownikami, 

 Prokuratura Generalna: 

 prokurator Marek Staszak, 

 Kancelaria Prezydenta RP: 

 sekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/dok?OpenAgent&7-020-1196-2015


ze współpracownikami, 

 Państwowe Biuro Wyborcze: 

 dyrektor Zespołu Finansowania Partii Politycznych 

i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego Jarosław 

Jasiński, 

 

 
 Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Renata 

Bronowska. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński przedstawił informację na temat 

działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w 2014 r. Stwierdził, że w roku ubiegłym instytut podjął szereg działań 

związanych z upamiętnieniem historii Polskiego Państwa Podziemnego. Jedną z nowych 

inicjatyw było powstanie w maju 2014 r. Centrum Udostępniania Informacji o Ofiarach 

II Wojny Światowej. Kontynuowane były prace polegające na poszukiwaniu miejsc 

pochówku ofiar systemów totalitarnych. We współpracy z Naczelną Radą Adwokacką 

przeprowadzona została akcja „Masz prawo”, skierowana do osób represjonowanych przed 

1989 r., których nie stać na odpłatną pomoc prawną. Rok ubiegły był kolejnym rokiem, 

w którym znacząco zmniejszał się tzw. zbiór zastrzeżony, co oznacza możliwość 

udostępnienia do celów badawczych nowych materiałów archiwalnych. 

W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące weryfikacji oświadczeń lustracyjnych 

w związku z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Senatorów interesowały m. in. 

kryteria utrzymywania materiałów w zbiorze zastrzeżonym, śledztwa prowadzone 

przeciwko komendantom wojewódzkim milicji w związku z wprowadzeniem stanu 

wojennego oraz zasoby dokumentów dotyczących funkcjonowania Sekcji Polskiej Radia 

Wolna Europa. Dyskutowano również o tym, jakiego rodzaju działania może podejmować 

IPN w celu skutecznego przeciwstawiania się akcji defamacyjnej wobec Polaków, 

polegającej na używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”. 

 

Konkluzja: Komisja zapoznała się z „Informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 

2014 r.”. 

Ad 2. Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Krzysztof Łaszkiewicz. Poinformował, że nowelizacja ma na celu stworzenie podstawy 

prawnej umożliwiającej ekshumację oraz godne upamiętnienie ofiar reżimu 

komunistycznego. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa zaproponowała wprowadzenie pięciu 

poprawek o charakterze precyzującym do ustawy. 

Przewodniczący obradom senator Michał Seweryński zgłosił wszystkie poprawki 

zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. Ponadto – podzielając wątpliwości zgłoszone 

w trakcie dyskusji przez senatora Bohdana Paszkowskiego – senator Michał Seweryński 

zaproponował poprawkę polegającą na zastąpieniu w art. 15a w ust. 1 ustawy wyrażenia 

„miejsce spoczynku” określeniem wskazującym, że pod istniejącym grobem znajdują się 

„szczątki” ofiar represji. W opinii senatorów takie sformułowanie w sposób bardziej 

adekwatny odzwierciedla rzeczywistość historyczną. 



W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi w wprowadzenie 6 poprawek do ustawy (druk senacki nr 900 A). 

 

Ad 3. Ustawę wywodzącą się z projektu senackiego przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Poinformował, że nowelizacja ma na celu realizację 

postulatu sformułowanego przez Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 29 lipca 

2014 r., który zakłada, iż w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed 

sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od 

nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej 

odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący obradom senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kutza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 912 A). 

Ad 4. Zastępca komendanta głównego Policji Mirosław Schossler poinformował, że w 2014 r. 

zarządzono 7215 kontroli operacyjnych (w 2013 r. było ich 5724), w tym 6257 kontroli 

w tzw. trybie zwykłym oraz 958 kontroli w wypadkach niecierpiących zwłoki. W ubiegłym 

roku odnotowano w Polsce ogółem 908.855 przestępstw, udało się ustalić 362.820 

podejrzanych o ich popełnienie. Sąd w 474 przypadkach wydał postanowienie o udzieleniu 

Policji informacji stanowiących tajemnicę bankową i w 113 przypadkach wyraził zgodę na 

udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową. 

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o to, jak polskie sądy oceniają wnioski 

o zastosowanie kontroli, o skuteczność tej metody pracy operacyjnej Policji oraz 

o kontrakcję ze strony świata przestępczego. 

Senatorowie zastanawiali się także, czy obecnie obowiązujące przepisy prawa w dziedzinie 

zarządzania kontroli operacyjnej są adekwatne do potrzeb, czy też – zdaniem przedstawicieli 

Policji – wymagają korekt lub modyfikacji. 

 

Konkluzja: Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1–

21 ustawy o Policji, w tym informacjami i danymi, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej 

ustawy – za 2014 rok (druk senacki nr 895). 

Ad 5. Ustawę omówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Krzysztof Łaszkiewicz. Poinformował, że nowelizacja zmierza do udoskonalenia procedury 

wyborczej, w szczególności w zakresie funkcjonowania organów wyborczych, usprawnienia 

technicznej strony głosowania oraz wzmocnienia przejrzystości ustalania wyników 

wyborów. 

Dodatkowe wyjaśnienia przedstawił dyrektor Zespołu Finansowania Partii Politycznych 

i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz, reprezentujący Państwowe Biuro Wyborcze. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska sformułowała szereg uwag do 

ustawy, w większości o charakterze legislacyjnym. Ponadto senator Jan Rulewski 

zasygnalizował zamiar zgłoszenia kilku poprawek, dotyczących m. in. zakresu informacji 

przekazywanej wyborcom przez wójta, a także kształtu karty do głosowania oraz sposobu 



uwzględniania w wyborach potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. 

W rezultacie dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do Państwowej Komisji 

Wyborczej o pisemną opinię w sprawie ustawy. 

Senatorowie przyjęli w głosowaniu wniosek senatora Roberta Mamątowa o przerwanie prac 

nad ustawą. Komisja uznała, iż zarówno senatorom, jak i Biuru Legislacyjnemu Kancelarii 

Senatu potrzebny jest dodatkowy czas na zapoznanie się ze stanowiskiem Państwowej 

Komisji Wyborczej oraz na szczegółowe przeanalizowanie wszystkich propozycji 

poprawek. 

 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła pracy nad ustawą. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


