NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Data posiedzenia: 2 lipca 2015 r.
Nr posiedzenia: 270

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Jan Rulewski.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
(druk senacki nr 933, druki sejmowe nr 3325 i 3438).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego (druk senacki nr 947, druki sejmowe nr 2826 i 3421).
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (druk senacki nr 946, druki sejmowe nr 2540
i 3420).
4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad
niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
5. Rozpatrzenie
petycji
dotyczącej
podjęcia
inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy
zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Kazimierz Kutz, Robert
Mamątow, Bohdan Paszkowski, Jan Rulewski, Aleksander
Świeykowski,


goście, m.in:
 Ministerstwo Sprawiedliwości:
 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska,
 naczelnik wydziału w Departamencie Legislacyjnym
Marcin Kowal,
 Sąd Najwyższy:
 członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Jacek
Kosonoga,
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 sekretarz stanu Jacek Męcina,
 podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn,
 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
Olgierd Podgórski,
 dyrektor Departamentu Rynku Pracy Hanna ŚwiatkiewiczZych,
 Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
 prawnik Michał Szwast,



Kancelaria Senatu:
 pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko,
Beata Mandylis, Bożena Langner, Renata Bronowska,
 pracownicy
Biura Komunikacji Społecznej: Danuta
Antoszkiewicz, Eliza Kraj, Joanna Baranowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska.
Nowelizacja wprowadza zasadę kadencyjności stanowisk prezesów Sądu Najwyższego
kierujących pracą poszczególnych izb Sądu Najwyższego oraz wprowadza zmiany
gwarantujące, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu 70. roku życia nie może
zajmować określonych stanowisk funkcyjnych w Sądzie Najwyższym.
Zebrani nie podzielili obaw i wątpliwości natury konstytucyjnej co do rozwiązań zawartych
w regulacji zgłaszanych w trakcie dyskusji przez przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka Michała Szwasta.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko nie miała uwag o charakterze
legislacyjnym.
Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Przewodniczący obradom senator Jan Rulewski poddał wniosek pod głosowanie.
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Roberta Mamątowa.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 933 A).
Ad 2. Senator Bohdan Paszkowski przypomniał, że nowelizacja ma na celu dostosowanie systemu
prawa do wyroku TK z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. akt SK 33/12). Ustawa wprowadza
do kodeksu postępowania karnego możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie
kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz
pierwszy przez sąd odwoławczy.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska nie zgłosiła
żadnych zastrzeżeń do ustawy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag o charakterze
legislacyjnym.
Przewodniczący obradom senator Jan Rulewski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Rulewskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki 947 B).
Ad 3. Ustawę omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. Ustawa ma na celu
dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października
2013 r. (sygn. akt K 30/11) poprzez wprowadzenie możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć
dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym
i w sprawach o wykroczenia. Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zaproponowała
rozważenie wprowadzenia do ustawy poprawki zmierzającej do zapewnienia konstytucyjnie
zagwarantowanego prawa do obrony.
Reprezentujący resort sprawiedliwości Marcin Kowal zgłosił sprzeciw wobec tej propozycji

Biura Legislacyjnego, argumentując m in., że takie rozwiązanie wpłynęłoby negatywnie na
efektywność i prawidłowość postępowania.
Przewodniczący obradom senator Jan Rulewski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Świeykowskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 946 B).
Ad 4. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Przedstawicielka
Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który realizuje postulat zawarty
w petycji. W projekcie zawarta jest regulacja umożliwiająca nabywanie prawa do zasiłku dla
bezrobotnych przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad
osobą niepełnosprawną, a które utraciły świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą
sprawowały opiekę.
Po wysłuchaniu uwag i dodatkowych informacji przekazanych przez przedstawicieli
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej senatorowie w głosowaniu przyjęli jednogłośnie
tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Do prezentowania stanowiska komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy wybrano
senatora Jana Rulewskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (druk senacki nr 1008).
Ad 5. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia
Unii w Krewie.
Senator Robert Mamątow zobowiązał się do przygotowania i przedstawienia wstępnego
projektu uchwały okolicznościowej w tej sprawie.
Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

