
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich 

Data posiedzenia: 22 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 60 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie 

danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1007, druki 

sejmowe nr 1195, 3500 i 3500-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, 

Przemysław Błaszczyk, Andrzej Misiołek, Rafał Muchacki, 

Krzysztof Słoń, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Wojciech Hajduk 

ze współpracownikami, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek Sławomir Pałka, 

 Krajowa Rada Prokuratury: 

 członek Marek Staszak, 

 Prokuratura Generalna: 

 prokurator Marek Woźniak, 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Tomasz Głogowski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił poseł sprawozdawca Tomasz Głogowski. Przypomniał, że celem 

ustawy jest umożliwienie posłom i senatorom, a także innym podmiotom, którym 

przysługuje ochrona immunitetowa, przyjęcia mandatu karnego w przypadku 

popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 

Podkreślił, że w trzecim czytaniu projektu ustawy w Sejmie wprowadzono poprawkę, 

zgłoszoną przez Klub Parlamentarny PiS, która przewiduje, że sędziowie, podobnie jak 

parlamentarzyści oraz inne podmioty, którym przysługuje ochrona immunitetowa, będą 

mogli wyrazić zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności za wykroczenia 
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przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 6 ustawy). 

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, KRS oraz Biura 

Legislacyjnego wskazywali, że przepis ten jest niezgodny z konstytucją. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaproponował skreślenie art. 6 ustawy i zmianę 

tytułu ustawy. 

Senatorowie Mieczysław Augustyn i Rafał Muchacki zgłosili poprawki zaproponowane 

przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła przedstawione poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Misiołka. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy (druk senacki nr 1007 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


