
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej (108.), 

Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji (286.) 

oraz Komisji Ustawodawczej (406.) 
w dniu 24 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dzień dobry państwu.
Otwieram wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie po-
prawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

De facto są to trzy poprawki, a ich duża liczba wynika 
z tego, że te same poprawki dotyczą różnych ustaw.

Bardzo proszę pana dyrektora Adama Niemczewskiego 
o przedstawienie istoty poprawek. Potem zagłosujemy.

Proszę bardzo.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:
Pierwsza grupa poprawek dotyczy takiej oto sytuacji: 

pan senator Zientarski proponuje wprowadzenie uprawnie-
nia dla prokuratora, aby mógł złożyć zażalenie na postano-
wienie sądu o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania 
w postepowaniu karnym materiałów mogących zawierać 
informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywa-
niem zawodu. I to jest w zakresie kontroli operacyjnej.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Tym bardziej że takie 
zażalenie przysługuje Policji. To zrozumiałe, że powinno 
być…)

To się powtarza we wszystkich ustawach z wyjątkiem 
ostatniej, dotyczącej Służby Celnej, która nie ma kontroli 
operacyjnej.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
No tak, musi być odpowiednik, podobne uprawnienie 

dla prokuratora.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek, a właściwie jed-

nej w kilku ustawach? (24)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawki uzyskały większość.
Poprawka druga.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:
Pan senator Borowski proponuje, aby w sprawach do-

tyczących kontroli operacyjnej lub udostępnienia danych 
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz wykorzystania 
materiałów z tych czynności w postępowaniu karnym w od-
niesieniu do posłów, senatorów i prezydenta RP postano-
wienie wydawał pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (27)
Kto jest przeciwny? (1)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka uzyskała większość.
I ostatnia poprawka, dotycząca doprecyzowania pojęcia 

informacji, które przedstawiamy sądowi.
Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:
To, tak jak pan senator mówił, dotyczy sprawozdania, 

jakie służby składają sądowi okręgowemu z udostępnienia 
danych telekomunikacyjnych. Chodzi o doprecyzowanie, iż 
służby mają informować o liczbie przypadków pozyskania 
danych, a nie liczbie pozyskanych danych, bo to zwielo-
krotniłoby ilość informacji, jaką dostawałby sąd. Istotna jest 
liczba przypadków uzyskiwania danych, czyli osób…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Co oczywiście pozostawia również rodzaj spraw itd. 

Czyli te wszystkie historie zostają, to wszystko zostaje. 
To jest tylko… Oczywiście tu nic nie eliminujemy, tylko 
doprecyzowujemy jeden przepis.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (26)
Kto się wstrzymał? (2)
Kto jest przeciwny? (0)
Poprawka uzyskała większość.
Teraz osoba sprawozdawcy.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przewodniczący.)
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.
(Głos z sali: A sprawozdawca?)
Został zgłoszony.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 11)
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