
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia:  29 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 287 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

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 i 3500). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego (druk senacki nr 1002, druki sejmowe nr 2266 i 3555). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy (druk senacki nr 1003, druki sejmowe nr 2874 i 

3556). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji (druk senacki nr 1001, druki sejmowe nr 3451 i 

3627). 

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, Aleksander Pociej, Jan 

Rulewski i Michał Seweryński; 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń, 

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska, 

 dyrektor Departamentu Legislacyjnego Tomasz 

Darkowski, 

 zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń 

i Probacji Rafał Reiwer, 

 sędzia w Wydziale Prawa Karnego w Departamencie 

Legislacyjnym Piotr Rogoziński 

 Prokuratura Generalna: 

 prokurator Marek Woźniak, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek KRS Dariusz Zawistowski, 

 członek KRS Sławomir Pałka, 

 Krajowa Rada Komornicza: 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6825/druk/1007.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1195
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3500
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6824/druk/1002.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2266
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3555
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6826/druk/1003.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2874
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3556
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6828/druk/1001.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3451
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3627


 wiceprezes Tomasz Piłat, 

 Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Michał Szczerba, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, Beata 

Mandylis, 

 kierownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Komunikacji Społecznej Danuta Antoszkiewicz. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Rozpatrywana ustawa pozwoli na wprowadzenie regulacji umożliwiających przyjęcie 

mandatu za wykroczenia drogowe podmiotom, którym przysługuje immunitet w zakresie 

wykroczeń. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń zwrócił uwagę, że 

wprowadzone do ustawy rozwiązanie (art. 6 nowelizacji), dopuszczające możliwość 

wyrażenia zgody przez sędziego na pociągnięcie go do odpowiedzialności za wykroczenie, 

rodzi bardzo poważne wątpliwości natury konstytucyjnej. Podobne stanowisko w tej kwestii 

zajęli przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury Generalnej. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz potwierdził, że ustawa zasadnicza 

nie przewiduje obecnie możliwości zrzeczenia się immunitetu w przypadku sędziów. 

Konieczne wydaje się zatem skreślenie art. 6 nowelizacji, a w konsekwencji – zmiana tytułu 

ustawy. Ponadto legislator zaproponował wprowadzenie poprawek o charakterze 

technicznolegislacyjnym. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W głosowaniu wniosek senatora o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony przez 

komisję. 

Senator Aleksander Pociej zgłosił wniosek o wprowadzenie do ustawy poprawek 

polegających na wykreśleniu przepisu, który umożliwia zrzeczenie się immunitetu przez 

sędziów oraz zmianę tytułu ustawy. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek zgodnie z 

propozycją przedstawiciela Biura Legislacyjnego. 

W głosowaniu komisja poparła obydwa wnioski senatorów Aleksandra Pocieja i Michała 

Seweryńskiego o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Aleksandra Pocieja. 
 

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

 

Ad 2. Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński przypomniał, że ustawa, która została 

uchwalona na podstawie projektu senackiego, wprowadza obligatoryjność utrwalenia 

przebiegu każdej rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska wyraziła pełne 

poparcie dla ustawy. Dodatkowych wyjaśnień na temat rozwiązań przyjętych w ustawie 

udzielił sędzia w Wydziale Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym w 

Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Rogoziński. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 



Komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego. 
 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1002 A). 

 

Ad 3. Ustawę omówiły podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska 

oraz legislator Beata Mandylis. Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów kodeksu 

karnego wykonawczego do wymagań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka wydanych w sprawach dotyczących stosowania statusu więźnia 

niebezpiecznego. 

Biuro Legislacyjne przedstawiło w swojej opinii uwagi wraz z propozycjami poprawek, z 

których część miała charakter redakcyjny. Ponadto legislator Beata Mandylis sformułowała 

zastrzeżenia co do przyjętych w ustawie rozwiązań dotyczących kwalifikowania przez 

komisję penitencjarną skazanego do osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego. W 

opinii zawarty został również postulat potrzeby uwzględnienia przy ocenie, czy skazany 

powinien przebywać na oddziale dla więźniów niebezpiecznych, wszelkich (a nie tylko 

bezprawnych) zagrożeń płynących z kontaktów z innymi członkami grupy przestępczej. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła także uwagę na dublujące się w przepisie 

uprawnienie do zaskarżenia decyzji komisji penitencjarnej w zakresie kwalifikacji 

skazanego jako niebezpiecznego. 

Senator Michał Seweryński przejął wszystkie poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. 

Komisja poparła poprawki senatora Michała Seweryńskiego. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Rulewskiego. 
 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie sześciu poprawek do ustawy (druk senacki nr 1003 B). 

Ad 4. Ustawę, wywodzącą się z projektu poselskiego, omówił poseł Michał Szczerba. 

Nowelizacja zmierza do wprowadzenia mechanizmów prawnych zapewniających sprawny 

przebieg postępowania dyscyplinarnego komorników. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: sekretarz 

stanu Jerzy Kozdroń oraz zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji 

Rafał Reiwer. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa uzyskała pełną aprobatę ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiceminister 

Jerzy Kozdroń poddał jednak pod rozwagę komisji wprowadzenie poprawki 

doprecyzowującej instytucję biegu przedawnienia dyscyplinarnego. 

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Tomasz Piłat wyraził również poparcie dla 

nowelizacji, zastrzegając jednocześnie, że regulacja nie w pełni uwzględnia wszystkie 

oczekiwania środowiska komorniczego. 

Przychylając się do sugestii przedstawiciela resortu sprawiedliwości, senator Michał 

Seweryński zgłosił wniosek o wprowadzenie do ustawy poprawki, której celem jest 

dookreślenie biegu przedawnienia dyscyplinarnego. 

Komisja w głosowaniu poparła poprawkę senatora Michała Seweryńskiego. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Michała Seweryńskiego. 
 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1001 A). 

Ad 5. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia 

Unii w Krewie. 

Senatorowie uznali, że ze względu na niedotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 84 

ust. 7 Regulaminu Senatu nie jest możliwe kontynuowanie prac nad projektem uchwały w 

tej sprawie. 



 

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


