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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji.
Witam panią minister Monikę Zbrojewską, pana mini-

stra Jerzego Kozdronia, pana prokuratora Marka Woźniaka 
z Prokuratury Generalnej, panów sędziów Zawistowskiego 
i Pałkę z Krajowej Rady Sądownictwa, pana prezesa 
Tomasza Piłata z Krajowej Rady Komorniczej, przedsta-
wicieli wszystkich innych urzędów i organów oraz orga-
nizacji pozarządowych.

Na początek mamy pismo Krajowej Rady Sądownictwa 
z prośbą o przesunięcie w porządku obrad punktu doty-
czącego ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora na pierwsze miejsce. Taka prośba 
jest uzasadniona innymi obowiązkami. Wobec tego, jeżeli 
panowie senatorowie nie mają nic przeciwko temu, zaj-
miemy się tym punktem w pierwszej kolejności, bo miał 
on być czwarty.

To jest ustawa rządowa, jeśli tak można powiedzieć, 
wobec tego chciałbym zapytać, kto z państwa ministrów 
krótko to zreferuje. Pan minister?

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jeżeli mogę, to przedstawiłbym małe sprostowanie. 

Otóż to nie była ustawa rządowa. To była ustawa poselska, 
to był projekt poselski.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Niemniej pan 
minister się na ten temat wypowie.)

Tak, tak.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Bardzo proszę.)
My w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości popieramy 

ustawę uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej, niemniej 
jednak nie w pełnej rozciągłości. Wnosimy o uchylenie 
art. 6 zmieniającego prawo o ustroju sądów powszechnych 
w takim zakresie, w jakim mówi się, że sędzia może wyra-
zić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej 
za wykroczenie określone w rozdziale XI ustawy – Kodeks 

wykroczeń, ponieważ w odniesieniu do sędziów mamy 
do czynienia z tak zwanym immunitetem materialnym. 
Immunitet materialny polega na tym – to wynika z art. 181 
konstytucji – że sędzia nie może być pociągnięty do odpo-
wiedzialności bez zgody sądu określonego w ustawie ani 
też pozbawiony wolności, ani zatrzymany, ani aresztowany. 
Nie można tego zrobić bez zgody sądu.

W tej sytuacji zgoda sędziego na pociągnięcie go do 
odpowiedzialności karnej za wykroczenie pozostawałaby 
w kolizji z aktem ustawy zasadniczej. Tutaj mielibyśmy 
niezgodność z konstytucją, byłoby to rażące naruszenie 
konstytucji. Dopóki nie zmieni się konstytucji w tym zakre-
sie, dopóty w ogóle nie możemy mówić o odpowiedzialno-
ści karnej sędziego, nawet jeżeli on chce się dobrowolnie 
poddać odpowiedzialności za wykroczenie opisane w roz-
dziale XI kodeksu wykroczeń.

W pozostałym zakresie popieramy uchwaloną ustawę, 
tym bardziej że w przepisach ustawy wyraźnie akcentuje 
się problem, że odpowiedzialności karnej za wykroczenie 
poddaje się czy to prokurator, czy to sędzia lub senator, czy 
to prezes Instytutu Pamięci Narodowej, czy to generalny 
inspektor ochrony danych osobowych, czy rzecznik praw 
dziecka za jego zgodą. Zatem zgoda na poniesienie odpo-
wiedzialności karnej w postaci kary grzywny czy mandatu 
karnego jest wyraźnie, ewidentnie wymagana od tej osoby, 
która tego wykroczenia miałaby się dopuścić. To wszystko, 
co mam do powiedzenia w tej sprawie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy inne osoby, przedstawiciele innych urzędów…
Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa ma głos.
Proszę bardzo.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski:
Jeśli można.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję 

również za uwzględnienie prośby o przesunięcie punktów 
porządku, o zmianę porządku.

Ja chciałbym powiedzieć, że w pełni zgadzam się ze sta-
nowiskiem pana ministra, bo ustrojodawca w 1997 r. wpro-
wadził do konstytucji zapis, o którym mówił pan minister, 
dla podkreślenia czy uwzględniając zasadę niezawisłości 
sędziów. Oczywiście można się zastanawiać, dyskutować 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)



287. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji4

Nie będę powtarzał argumentów, które i pan minister, 
i panowie sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa przed-
stawili, za tym, że zmiana, poprawka, którą wprowadził 
Senat w art. 6, jest niezgodna z konstytucją.

(Głos z sali: Sejm.)
Tak, Sejm, przepraszam.
Zwraca się na to uwagę we wszystkich opiniach, któ-

re w toku procesu legislacyjnego zostały złożone. Tu nie 
ma żadnych wątpliwości co do tego, że ten przepis jest 
niezgodny z konstytucją. Te opinie nie mówią, że może to 
być niezgodne z konstytucją, że wydaje się, że może się to 
okazać niekonstytucyjne. Stwierdzenie jest jednoznaczne: 
zmiana w takim zakresie nie może się odbyć bez uprzedniej 
zmiany konstytucji.

Jednocześnie słuszne są te uwagi, które mówią o nie-
spójności tego rozwiązania w art. 6 z rozwiązaniem z art. 1, 
który dotyczy prokuratorów, bowiem rzeczywiście sędzia 
odpowiadałby za wykroczenie również dyscyplinarnie. 
Oczywiście jest to zupełnie nieuzasadnione rozwiązanie, 
ustawa byłaby martwa. Sędzia, który odmówiłby przyję-
cia mandatu, odpowiadałby jeden raz, dyscyplinarnie, zaś 
sędzia, który przyjąłby mandat, byłby w zdecydowanie 
gorszej sytuacji, bo odpowiadałby i w systemie powszech-
nym, i w systemie dyscyplinarnym. Pewnie wszystkim 
państwu znana jest ta okoliczność, iż odpowiedzialność 
dyscyplinarna, ukaranie nawet najłagodniejszą karą dyscy-
plinarną powoduje dość ważkie i dolegliwe konsekwencje 
dla sędziego.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jaki jest pański 
wniosek?)

Wniosek jest taki, aby art. 6 został z ustawy wykreślony. 
Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze z przybyłych gości chciałby się wypowie-

dzieć? Nikt.
Poprosimy Biuro Legislacyjne o opinię.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Szymon Giderewicz, legislator.
Również w opinii Biura Legislacyjnego uzasadnio-

ne wątpliwości natury konstytucyjnej budzi nowelizacja 
art. 81 prawa o ustroju sądów powszechnych, która pozwala 
sędziemu zrzec się immunitetu. Konstytucja pozwala na 
zrzeczenie się immunitetu jego piastunowi jedynie w przy-
padku parlamentarzystów na mocy wyraźnego postanowie-
nia art. 102 ust. 4. Takiej możliwości nie ma w przypadku 
sędziów. Tak że również proponujemy skreślenie art. 6 
rozpatrywanej ustawy.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. 
Ta wątpliwość nie została wyrażona bezpośrednio w opinii, 
ale chcielibyśmy zwrócić uwagę szanownej komisji na fakt, 
że ustawa posługuje się sformułowaniem „odpowiedzial-
ność karna za wykroczenia”. Oczywiście na gruncie konsty-

nad tym, czy problem odpowiedzialności za wykroczenia 
drogowe powinien obejmować immunitet sędziowski, ale 
dopóki konstytucja nie jest zmieniona, dopóty wydaje się, 
że takiego przepisu absolutnie nie można wprowadzić, bo 
byłoby to wbrew rozwiązaniu konstytucyjnemu.

Mamy również pewne uwagi, już bardziej szczegółowe 
do tego przepisu, gdyby co do zasady on miał być uchwa-
lony, bo widzimy pewne mankamenty tego rozwiązania, 
jeżeli chodzi o pewne kwestie szczegółowe. Jeżeli można, 
to pan sędzia jeszcze dwa czy trzy zdania chciałby powie-
dzieć na ten temat.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Sławomir Pałka:
Wysoka Komisjo! Panie Przewodniczący!
My zwracamy też uwagę na fakt, że zmiana prawa 

o ustroju sądów powszechnych zawarta w art. 6 omawianej 
ustawy została dodana w trzecim czytaniu, jak wynikało 
z informacji posła sprawozdawcy, i ona nie była konsul-
towana z radą. Nie ulega wątpliwości, że akt tego rodzaju 
zawsze winien być z radą konsultowany.

Co więcej, rozwiązania tego przepisu też są tak skon-
struowane, że one nie uchylają odpowiedzialności dyscy-
plinarnej nawet w sytuacji, w której sędzia zgodziłby się na 
przyjęcie mandatu lub uiszczenie grzywny. W przypadku 
prokuratorów przyjęto wyraźne rozwiązanie, mianowicie 
to uchyla odpowiedzialność dyscyplinarną. Wobec tego te 
rozwiązania mogłyby być rozwiązaniami martwymi, dla-
tego że żaden sędzia nie miałby żadnego interesu w tym, 
żeby przyjąć mandat w sytuacji, gdy i tak groziłaby mu 
odpowiedzialność dyscyplinarna.

Co więcej, ustawa w takim kształcie dotyczy tylko 
sędziów sądów powszechnych, nie obejmuje sędziów są-
dów wojskowych, NSA, Sądu Najwyższego, Trybunału 
Konstytucyjnego, więc tu też jest pewna niekonsekwencja. 
Dlatego rada prosi o rozważenie przez Senat zmiany przyjętej 
przez Sejm ustawy i wykreślenie art. 6. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Prokurator w Prokuraturze Generalnej 
Marek Woźniak:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Marek Woźniak, Prokuratura Generalna.
Jeżeli już ustawodawca zdecydował się na zmiany w za-

kresie immunitetu materialnego dotyczącego prokuratorów 
w zakresie wykroczeń drogowych, to z aksjologicznego 
punktu widzenia nie powinno budzić wątpliwości to, że 
takie same regulacje powinny objąć również sędziów oraz 
inne podmioty mające immunitet, które jednakże nie korzy-
stają z immunitetu materialnego, ale oczywiście powinno 
to wszystko odbyć się w zgodzie z przepisami prawa.
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Senator Aleksander Pociej:

Panie Przewodniczący, w takim razie ja bym zgłosił 
taką poprawkę.

(Przewodniczący Michał Seweryński: To znaczy?)
Chodzi o skreślenie art. 6.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dobrze.
A co do korekty językowej?
(Senator Aleksander Pociej: To pozostawię…)
Do tego pan senator nie jest przekonany.
(Senator Aleksander Pociej: Nie.)
Dobrze.
Pan senator Rulewski, potem pan senator Paszkowski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Mam dwa pytania. Pierwsze. Jeśli już jesteśmy przy 

sprawie, jak się wydaje, oczywistej, sprawie art. 6, to mam 
pytanie, czy były sugestie, również ze strony rządu, bo 
rozumiem, że dzisiaj występuje w trudnej roli, podwójnej, 
i rządu, i sprawozdawcy sejmowego…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale nie ma sprawozdawcy.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: Aha, czyli ja występuję jako sprawozdawca?)
Tak sobie zidentyfikowałem. Może się mylę, Panie 

Ministrze.
Jeśli chodzi o art. 6, to jest zgodność, ja też się do tego 

przychylam.
Chciałbym jednak powiedzieć o takiej sprawie. Ten 

artykuł mówi o odpowiedzialności karnej, wręcz mówi 
o mandacie, wprost sprawę określając. Czy nie rozważano 
możliwości zastosowania kary niefinansowej, nie w postaci 
mandatu, grzywny, ale upomnienia? Oprócz upomnienia 
jest jeszcze jedna taka sankcja, ale już może zostawmy 
upomnienie, ponieważ ono występuje między innymi 
w przypadku spraw pracowniczych, kiedy to inspektor 
zawiadamia, powiadamia, informuje, upomina na piśmie. 
Oczywiście nie miałoby to większego znaczenia, jeżeli 
chodzi o skutki materialne, ale w przypadku zawodu sę-
dziowskiego byłoby jakąś kategorią zwracającą uwagę na 
niewłaściwość postępowania. To po pierwsze.

Po drugie, pytanie już bardziej zasadnicze, dotyczące 
wszystkich artykułów. Kodeks wykroczeń, zwłaszcza ten 
znowelizowany, też słusznie założył w przypadku nie-
których wykroczeń – drogowych, mówimy o drogowych 
–oczywiście nakładanie mandatu czy grzywny, ale w ko-
lejnym punkcie powiada, że sąd może, podkreślam: może, 
na trzy miesiące zakazać prowadzenia pojazdów. Moja 
wątpliwość jest taka. Czym się kierowano i czy nie będzie 
problemów w związku z tym, że po nałożeniu kary grzywny 
sąd może w odniesieniu do grupy ludzi, grupy podmiotów 
wymienionych w ustawie orzec o zakazie prowadzenia po-
jazdów? Tam jest mowa o maksymalnie trzech miesiącach. 
Dziękuję bardzo.

tucji nie może budzić wątpliwości to, że odpowiedzialno-
ścią karną jest także odpowiedzialność wykroczeniowa, ale 
same przepisy ustawowe rozgraniczają odpowiedzialność 
karną i odpowiedzialność wykroczeniową. Kodeks karny 
stanowi o odpowiedzialności karnej, zaś kodeks wykroczeń 
o odpowiedzialności za wykroczenia. Dlatego propono-
walibyśmy drobną korektę technicznolegislacyjną, która 
polegałaby na wykreśleniu w zmianach wprowadzanych 
w art. 1, 3, 4 i 5 rozpatrywanej dziś ustawy wyrazu „karna”. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Panowie Senatorowie?
Proszę, pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Mam takie pytanie. Jeżeli dobrze rozumiem, to art. 6, 

o którym przed chwilą mówił pan prokurator i o którym 
mówił pan legislator, w projekcie rządowym był inaczej 
skonstruowany. Czy to zostało zmienione w Sejmie?

Prokurator w Prokuraturze Generalnej 
Marek Woźniak:
To nie był projekt rządowy, to był projekt poselski.
(Senator Aleksander Pociej: A to przepraszam bardzo.)
W każdym razie ta poprawka, ten artykuł został wpro-

wadzony na ostatnim etapie prac legislacyjnych, chyba 
bezpośrednio przed uchwaleniem ustawy przez Sejm. 
Z tego, co pamiętam, na posiedzeniu komisji sejmowej 
posłowie tej poprawki, która została zgłoszona w toku 
prac, nie zaakceptowali, odrzucili ją. Ona została ponownie 
zgłoszona w trakcie drugiego czytania i ostatecznie Sejm 
tę poprawkę przyjął.

Senator Aleksander Pociej:
W takim razie miałbym pytanie do pana ministra. Jak 

pan minister ustosunkowuje się do tej propozycji, która 
padła tu również ze strony Biura Legislacyjnego?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Jeżeli chodzi o skreślenie art. 6, to nie mamy o czym 

dyskutować, ja jestem za. Uważam, że to jest ewidentne 
naruszenie konstytucji.

Jeżeli zaś chodzi o następną propozycję pana mece-
nasa, dotyczącą tego, że to jest określenie niesystemowe, 
bo pojęcie odpowiedzialności karnej używane jest w sze-
rokim rozumieniu tylko w konstytucji, zaś w ustawach 
szczegółowych mówi się o odpowiedzialności karnej za 
przestępstwo, a w przypadku wykroczeń o odpowiedzial-
ności za wykroczenie, to jest to tylko kwestia redakcyjna, 
legislacyjna i pozostawiam to mądrości komisji.
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Szanowni Państwo, jeżeli państwo pozwolą, to ja 

może odpowiem na pytanie pana senatora. Ja rozumiem, 
że to ostatnie pytanie było skierowane bardziej pod ad-
resem Krajowej Rady Sądownictwa i pewnie pan sędzia 
Zawistowski łaskawie odpowie na to pytanie.

Jeżeli chodzi o pytanie skierowane do mnie, jak to się 
stało, że czterysta dwadzieścia jeden głosów było za…

(Głos z sali: Pięć.)
…czterysta dwadzieścia pięć głosów było za, to powiem 

uczciwie, że nie wiem. Sam też głosowałem, też pewnie 
głosowałem za, ale to wynika z takiej zasady, że niestety 
nieraz głosujemy bezmyślnie, tak, nieraz głosujemy bez-
myślnie. Są przygotowane ściągi do głosowania i praw-
dopodobnie było wskazane głosowanie za, chodziło o to, 
żeby zachować dyscyplinę i zagłosować za. Tymczasem po 
uchwaleniu ustawy przychodzi refleksja. Jeżeli myśmy się 
zastanawiali… Tym bardziej że stanowisko rządu, o które 
pan pytał, w tej sprawie było i było ono jednoznaczne: 
popieramy poselski projekt ustawy z wyjątkiem zmiany 
dotyczącej prawa o ustroju sądów powszechnych, bo w tym 
projekcie tego nie było i rząd w tym zakresie w ogóle się 
nie wypowiadał.

(Głos z sali: Nie było czasu.)
Nie to, że nie było czasu. Były prowadzone dyskusje, bo 

ja wiem, że w klubie odbywały się dyskusje na temat po-
ciągnięcia sędziów do odpowiedzialności za wykroczenia, 
tyle że prezentowane były takie stanowiska, że należy, że 
tak powiem, odstąpić od tego, bo to nie jest zgodne z kon-
stytucją, gdyż jest to kwestia immunitetu materialnego.

A jeśli chodzi potem o głosowanie nad ustawą: czy 
jesteś za? Tak, jestem za. Takie było stanowisko klubu. Ja 
wtedy nawet nie wiedziałem, że dorzucono tam sędziów, 
bo po prostu wcześniej tego nie było.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Czy pan minister 
skończył wypowiedź? Nie.)

(Senator Jan Rulewski: Nie, bo moje…)
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to w kwestiach po-

uczenia i zakazu prowadzenia pojazdów, o których pan sena-
tor mówił, poproszę o odpowiedź pana dyrektora. Dobrze?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Tomasz Darkowski:
Tylko pewne doprecyzowanie. Zmiana, która niedawno 

weszła w życie i jest często wspominana przez środki ma-
sowego przekazu, czyli zatrzymanie prawa jazdy na trzy 
miesiące, to jest środek administracyjnoprawny stosowany 
nie tyle przez sąd, ile przez policję na miejscu zdarzenia, 
czyli na drodze, albo przez organ administracji, czyli przez 
starostę. W związku z tym ma to zastosowanie zarówno do 
sędziów, jak i do prokuratorów. Tutaj nie ma ograniczenia 
wynikającego z konstytucji.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Może jeszcze posłuchamy pana senatora 

Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Ja mam takie pytanie. Tę ustawę przyjęto w Sejmie 

w zasadzie jednogłośnie. W związku z tym mam pyta-
nie, czy pan minister przedstawia stanowisko rządu, czy 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy była opinia rządu do 
tego projektu w kontekście całości? Z tego wynika, że nie 
było. Może przynajmniej do ustawy bez art. 6?

I drugie pytanie, może niezbyt, że tak powiem, stosow-
ne, ale odpowiedź na nie mnie interesuje. Skoro w Sejmie 
niemal wszyscy byli za, czterystu dwudziestu posłów, to jak 
głosowali członkowie rządu? To też mnie interesuje.

(Senator Jan Rulewski: Jako posłowie…)
Jeżeli pan minister może…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kolejne pytanie to pytanie do przedstawicieli Krajowej 

Rady Sądownictwa. A mianowicie usłyszałem tu takie ar-
gumenty, że to z przyczyn, nazwijmy to, konstytucyjnych, 
czyli według mnie formalnych, państwo kwestionujecie 
ten art. 6. Dlatego mam pytanie, czy co do zasady państwo 
wyrażają opinię, że w tym zakresie immunitet sędziowski 
może być ograniczony, celowe jest to ograniczenie, czy 
uważacie, że dotychczasowa procedura jest wystarczająca 
i w pełni zabezpiecza interes społeczny w tym zakresie 
i interesy środowiska sędziowskiego. Czy ewentualnie 
państwo – bo tutaj był wniosek o to, abyśmy przesunęli 
ten punkt w porządku, bo będzie pewnie uchwała Krajowej 
Rady Sądownictwa czy państwa prezydium – będziecie się 
wypowiadać także w tym zakresie?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Jeszcze raz, tak?
Pan senator, proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Ministrze, nie możemy panu senatorowi odmówić 

prawa głosu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: Ja wiem, ale może w następnej kolejności…)
Myślę, że to będzie uzupełnienie.

Senator Jan Rulewski:
Tak, to jest tylko uzupełnienie, bo przypomniały mi się 

inne kary niefinansowe. Oprócz upomnienia jest wystą-
pienie na przykład do samorządu sędziowskiego. To jest 
uproszczenie, a nie skomplikowanie, Panie Ministrze.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze, bardzo proszę, aby pan zechciał się 

ustosunkować do tych pytań.
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Czy pan minister zechciałby może na nie odpowie-
dzieć?

(Senator Bohdan Paszkowski: Pytanie do Krajowej 
Rady Sądownictwa.)

Tak, do Krajowej Rady Sądownictwa.
Proszę bardzo.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski:
Zakładamy, że ustrojodawca w 1997 r. działał z roze-

znaniem i celowo wprowadził tego rodzaju zapis w art. 181 
konstytucji. Być może w ciągu dwudziestu lat warunki na 
tyle się zmieniły, że do obrony jest pogląd, iż nie jest to 
potrzebne do ochrony niezawisłości sędziowskiej, ale nie 
ma żadnych oficjalnych stanowisk na ten temat i wydaje 
się, że obecnie moglibyśmy o tym dyskutować tylko niejako 
czysto prywatnie. A więc to chyba niewiele tu wniesie.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że takie odczu-
cie sędziego, że on by nawet chętnie poddał się odpowie-
dzialności karnej, że wolałby przyjąć mandat niż pisać do 
prezesa wyjaśnienie w sprawie tego, dlaczego przekroczył 
prędkość o 10 km/h, nie jest kwestią jego wewnętrznego 
przekonania, tylko kwestią ustrojowej gwarancji. W związ-
ku z tym dopóki konstytucja przewiduje immunitet również 
w tym zakresie, dopóty nie możemy, jak mi się wydaje, 
zastanawiać się poważnie nad tym, jakie znaczenie ma tu 
wola sędziego, bo z punktu widzenia rozwiązań ustawo-
wych nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu ustawodawca 
konstytucyjny musiałby zmienić zapis konstytucyjny. A czy 
są do tego podstawy, to mogę powiedzieć, że mam pew-
ne wątpliwości, bo wydaje mi się, że te argumenty, które 
przemawiały za tym, żeby wprowadzić do konstytucji tego 
rodzaju rozwiązanie, są aktualne również dzisiaj.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Sędzio.
Proszę, pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ostatnio członkowie Platformy często 

się mylą, bo tak samo było w przypadku ustawy o komor-
nikach, była identyczna sytuacja, jednogłośne przyjęcie 
ustawy w Sejmie, potem pan przyszedł do nas, do Senatu 
i zaproponował poprawki. Tak samo jest teraz.

Ja sam słyszałem na tej sali, jak pani prezes Sądu 
Najwyższego mówiła, że sędziowie są za tym, żeby tak 
samo ich objąć ustawą o karaniu za nieprawidłową jazdę 
samochodem, za wykroczenia popełnione podczas jazdy 
samochodem.

Stawiam wniosek, żebyśmy przyjęli ustawę w takiej 
wersji, w jakiej przyjął ją Sejm. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Bez poprawek.
(Senator Robert Mamątow: Bez poprawek.)
Panie Ministrze?

Jeśli chodzi o inne kary, to nie wiem, czy moja odpo-
wiedź będzie w pełni zadowalająca, ale i obecnie policjant 
teoretycznie może prokuratora czy sędziego upomnieć bądź 
pouczyć zgodnie z kodeksem wykroczeń i takie pouczenie 
nie jest traktowane jako ukaranie. Tu oczywiście są pewne 
rozbieżności, wiem, że niektórzy się z tym nie zgadzają, 
traktują pouczenie też jako środek pewnej represji karnej, 
ale może zostawmy kwestie doktrynalne.

Jeżeli chodzi o takie zawiadomienia, to policjant za-
wsze może, tak jest już w obecnym stanie prawnym, skie-
rować do prezesa właściwego sądu czy do prokuratury 
wniosek o ukaranie dyscyplinarne. Wtedy takie środki 
mogą być wymierzone w ramach postępowania dyscypli-
narnego. Ale z tego, co rozumiem, intencją ustawodawcy 
było co innego, ukaranie natychmiast mandatem karnym 
prokuratora, bo przypadek sędziego został dodany później. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Jeszcze pan prokurator.
Proszę.

Prokurator w Prokuraturze Generalnej 
Marek Woźniak:
Dziękuję.
Króciutko. Oczywiście zgadzam się z tym ostatnim 

zdaniem pana dyrektora, że celem ustawodawcy było to, 
żeby sędzia czy prokurator, właściwie prokurator, bo zapis 
dotyczący sędziego został dodany później, odpowiadał 
za wykroczenia drogowe tak, jak każdy inny obywatel, 
a nie w systemie korporacyjnym. Zatem stworzenie jeszcze 
innego, pośredniego systemu odpowiedzialności byłoby 
zupełnie nieuzasadnione. Tak że chyba dobrze jest tak, 
że dzieje się to albo dyscyplinarnie, albo w systemie po-
wszechnym.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Pociej chce zabrać głos.
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Zwrócę się do pana ministra, nie chciałbym, żeby pan 

minister pozostał w takim osamotnieniu po tej szczerej 
i wspaniałej deklaracji, że czasami możemy się pomylić 
w trakcie głosowania. Dlatego chciałbym powiedzieć, że 
uznajemy to absolutnie wszyscy, ponieważ nam też to się 
zdarza. Nie chcielibyśmy, żeby pan minister pozostał sam 
na placu boju, tak że wspieramy. Niestety tak to bywa.

Przewodniczący Michał Seweryński:
To pan senator mówi w swoim imieniu.
(Wesołość na sali)
Pan senator Mamątow. Aha, było jeszcze pytanie sena-

tora Paszkowskiego.
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Czyli ostatecznie poprawka polega na tym, żeby skreślić 

art. 6, odpowiedni jego punkt, a nie, cały art. 6 i wnieść 
odpowiednią modyfikację do tytułu ustawy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (0)
Ja zgłaszam jeszcze jedną poprawkę, dotyczącą wpro-

wadzenia zmiany językowej. Polega ona na wykreśleniu 
słowa „karna” tam, gdzie chodzi o odpowiedzialność 
wykroczeniową, tak jak to proponował pan legislator. To 
byłyby zmiany w kilku punktach. Panowie senatorowie 
rozumieją, o co chodzi.

Wobec tego poddaję pod głosowanie tę poprawkę.
Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Pan senator Mamątow się wstrzymał.
Dziękuję bardzo.
Poprawka została przyjęta.
Teraz głosujemy nad ustawą wraz z poprawkami.
Kto jest za przyjęciem ustawy? (4)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Proponuję na referenta pana senatora Pocieja, bo zgłosił 

najwięcej poprawek, więc jest najbardziej zorientowany.
Dziękuję bardzo, kończymy pracę nad tym punktem.
Za chwilę przejdziemy do pracy nad punktem pierw-

szym.
Przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad, 

to jest do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego.

To jest projekt senacki dotyczący wprowadzenia tym-
czasowego rozwiązania, które ma stanowić etap przej-
ściowy pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy 
w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektro-
nicznego w sprawach karnych.

Projekt jest senacki, ale chcielibyśmy usłyszeć stano-
wisko ministerstwa.

Pani Minister, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:

Ja ze swojej strony w pełni popieram ten projekt. 
Uważamy, że generalnie nowy przepis, nowelizacja art. 147 
k.p.k. będzie miała na celu przede wszystkim usprawnienie 
przebiegu postępowania, a także rzetelne rejestrowanie 
przebiegu całego procesu karnego. W związku z tym uwa-
żamy, że te zmiany są słuszne i trafne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy inni goście chcieliby się wypowiedzieć?
Jeżeli nie, to proszę panią legislator o opinię.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:

Chciałbym odpowiedzieć panu senatorowi Mamątowowi 
na tę jego sugestię, że ostatnio posłowie Platformy ciągle 
się mylą. To tak nie jest, Panie Senatorze. To tak nie jest. 
To nie dotyczyło ustawy o komornikach…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pozwoli pan, że skończę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, to dotyczyło ustawy o kuratorach sądowych.
(Senator Robert Mamątow: Oczywiście. Przepraszam.)
(Wesołość na sali)
Widzi pan? Jednak…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A ta pomyłka ustanawiająca sekretariaty została wpro-

wadzona na posiedzeniu komisji, kiedy to posłowie z koali-
cji zostali przegłosowani, zaś w Sejmie posłowie Platformy 
głosowali przeciw przyjęciu tej poprawki. Tak że jeżeli o to 
chodzi, to ja mogę posypać głowę…

Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Ministrze, nie oczekujemy tak daleko idących 
aktów ekspiacji. Dziękujemy za wypowiedź.

Czy panowie senatorowie chcieliby jeszcze wypowie-
dzieć się w tej sprawie?

Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania.
Wnioskiem dalej idącym jest wniosek o przyjęcie usta-

wy bez poprawek, a następnie ewentualnie zajmiemy się 
rozpatrzeniem poprawek.

Poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem tej ustawy? (2)
Kto jest przeciw? (4)
Dziękuję.
Wniosek nie uzyskał poparcia.
Poddaję pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez 

pana senatora Pocieja, polegającą na skreśleniu art. 6 
ustawy…

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze jedno pan…)
Przepraszam, chwileczkę, dokończę zdanie.
…który by dopuszczał, że sędzia może wyrazić zgodę 

na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie.
Pan legislator chce coś jeszcze uzupełnić?
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

W konsekwencji przyjęcia tej poprawki niezbędna bę-
dzie również zmiana tytułu ustawy. Byłaby to druga po-
prawka. Nad obiema powinno się głosować łącznie.

Senator Aleksander Pociej:

To ja rozszerzam tę poprawkę w ten sposób.
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(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Obok protokołu.)

Tak, obok protokołu. Tyle że jeżeli jest rozbieżność 
pomiędzy protokołem a zapisem i ona nie zostanie od razu 
wniesiona na zasadzie sprostowań do protokołu, to przepra-
szam bardzo, ale co na koniec będzie dowodem, protokół 
czy ten dodatkowy zapis?

Przewodniczący Michał Seweryński:

Nie ma innych uwag.
W takim razie poprosimy panią minister o wypo-

wiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:

Ja tu oddam głos panu sędziemu. Niemniej dodam, że 
niejako kluczową odpowiedzią będzie na pewno art. 156 
i kwestia traktowania protokołu jako dokumentu prze-
wodniego. Może jeszcze pan sędzia się na ten temat 
wypowie.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Karnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Piotr Rogoziński:

Króciutko, jeżeli można.
Piotr Rogoziński, Departament Legislacyjny.
Zacznę może od drugiego pytania, gdyż ono jest prost-

sze, właściwie szybciej można na nie odpowiedzieć, bo 
proste są, jak myślę, obydwa.

Instytucja taka już istnieje, tak że to jest tylko rozsze-
rzenie, objęcie tym rozprawy, więc nie mamy do czynienia 
z niczym nowym. Protokół jest jeden, protokół jest pisem-
ny, zapis jest tylko załącznikiem do protokołu. Jeżeli będą 
jakiekolwiek niezgodności, konieczne będzie sprostowa-
nie protokołu w oparciu o treść nagrania, czyli załącznik. 
Zatem nie ma dwóch niejako sprzecznych ze sobą doku-
mentów, dlatego że „ponadto” oznacza utrwalenie prze-
biegu rozprawy, zaś protokół jest formalnym, ustawowym 
dokumentem, który stwierdza przebieg rozprawy. Ten zapis 
jest załącznikiem do protokołu.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dobrze, Panie Sędzio. Jaki sens wobec tego ma ten 
załącznik? Przepraszam, że się włączę, ale myślę, że wy-
czuwam intencję pana senatora Pocieja.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do tej ustawy. 

Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy panowie senatorowie mają jakieś uwagi do tej usta-

wy? Nie widzę…
Pan senator Paszkowski, proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja mam tylko taką uwagę do tego artykułu, chodzi 
o art. 1, tam jest pkt 5 i zmiana §4 i 5. Tam jest takie 
wyłączenie: z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną 
interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, 
prezes sądu może nie wyrazić zgody na sporządzenie dla 
stron, obrońcy, pełnomocników, ustawowych kopii itd.

Mam pytanie, dlaczego to prezes sądu, a nie sąd, który, 
że tak powiem, zna sprawę i chyba najlepiej merytorycznie 
byłby w stanie ocenić, czy zachodzą ważne przyczyny, któ-
re uniemożliwiają dokonywanie odpisów. Dlaczego takie 
rozwiązanie zostało przyjęte w ustawie? Z tego, co rozu-
miem, dotyczy to postępowania, które trwa, więc wydaje 
się logiczne, że to sąd, który…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Rozpoznaje.)
…rozpoznaje, czyli de facto sędzia, który rozpoznaje 

sprawę, najlepiej potrafi to ocenić. Tymczasem tutaj będzie 
to robił prezes, który w sumie sprawy nie zna, będzie to 
oceniał na podstawie materiałów, a być może będzie się tak 
działo, że on będzie pytał sędziego prowadzącego, jak ma 
postąpić w tej sprawie. Wydaje mi się, że adresat realizacji 
tego obowiązku chyba nie jest właściwy, ale może państwo 
macie inną opinię.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Pociej się zgłasza.
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Ja mam jedną wątpliwość i nie za bardzo wiem, kto 
mógłby mi ją wyjaśnić. Otóż w §1 czytamy, że przebieg 
czynności protokołowanych może być utrwalony ponad-
to – zwracam uwagę na wyraz „ponadto” – za pomocą 
urządzenia rejestrującego dźwięk. W §4 jest mowa o pra-
wie do otrzymywania przez pełnomocników, obrońców, 
przedstawicieli itd. kopii zapisu. Chciałbym się dowie-
dzieć, jeżeli jest rozbieżność pomiędzy tym, co jest pro-
tokołowane, a tym, co jest zapisane, w jaki sposób będzie 
rozstrzygane… Jest tu ten wyraz „ponadto”, więc to jest 
niejako pomocniczo.
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składu sędziowskiego, czasami będzie tak, że w ogóle nie 
będzie możliwe zebranie tego składu orzekającego, gdyż 
będzie to, powiedzmy, poza rozprawą czy nawet już po 
wydaniu wyroku jeszcze w toku postępowania jurysdykcyj-
nego. Dlatego tutaj ten standard jest jednolity. Obowiązuje 
on dziś i obowiązuje on również w odniesieniu do tych 
zapisów, które są możliwe do wykonania fakultatywnie 
w trybie art. 147, czyli zapisów dźwięku i obrazu, bo to 
też jest teraz możliwe. Tutaj nic się nie zmienia i wydaje 
się, że jest to…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy panowie senatorowie mają jeszcze jakieś pytania, 

uwagi?
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam tylko prośbę o rozwianie wątpliwości, bo to 

pewnie wynika z innych artykułów kodeksu postępowania 
karnego. Chodzi mi o to „albo”, albo dźwięk, albo obraz 
i dźwięk. Z tego, co rozumiem, jest to czy będzie to uwa-
runkowane li tylko technicznie, a nie, że tak powiem, jakąś 
decyzją w tym zakresie sądu czy prezesa sądu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panowie Senatorowie, czy są jeszcze jakieś pytania? 

Nie ma.
Czy pan senator Paszkowski i pan senator Pociej 

w związku z wypowiedziami składają jakieś poprawki?
(Senator Bohdan Paszkowski: Nie.)
(Senator Aleksander Pociej: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Wobec tego poddaję pod głosowanie ustawę o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej ustawy? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Komisja poparła tę ustawę.
Przechodzimy do…
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: Kto będzie sprawozdawcą?)
Referentem będzie pan senator Paszkowski.
Dziękuję za zgodę.
Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu: roz-

patrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy.

To jest projekt poselski, który dotyczy dostosowania 
prawa polskiego do wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, w którym stwierdzono, że naruszony został 
art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności stanowiący, że nikt nie może być poddany 
torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
albo karaniu.

Czy w tej sprawie pani minister ma uwagi, swoją opinię?
Bardzo proszę.

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Karnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Piotr Rogoziński:
Przed takim załącznikiem stoją dwa zadania.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Ma jakąś wartość 

procesową.)
Tak jest, oczywiście.
Ma taką wartość, że podlega on odtworzeniu i również 

stanowi dowód, choć nie jest to dowód zasadniczy, to jest 
załącznik do tego protokołu, czyli dzieli los tego protokołu, 
to nie jest jakaś zupełnie oderwana czynność dowodowa, 
i umożliwia w sprawach szczególnie skomplikowanych… 
Pamiętajmy o tym, że protokół sporządza się z możliwą 
dokładnością i nie może być inaczej, to znaczy protokół 
nie jest precyzyjny słowo w słowo, bo takiej możliwości 
nie ma, zaś ten zapis zawsze można wykorzystać w sytu-
acji, w której jest na przykład potrzeba zweryfikowania 
pewnych wypowiedzi.

A druga kwestia to jest oczywiście chęć zachowania 
przebiegu tej rozprawy w całości, także kwestia zdyscypli-
nowania stron, żeby po prostu można było skontrolować, 
jak zachowuje się sąd, jak zachowują się strony. Cele są 
takie same, jak w przypadku protokołu elektronicznego.

Przewodniczący Michał Seweryński:
To ja jeszcze dopytam. Czy wobec tego na podstawie 

zapisu elektronicznego będzie można domagać się spro-
stowania protokołu pisemnego?

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Karnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Piotr Rogoziński:
Tak, oczywiście, naturalnie będzie można, ale trzeba 

pamiętać o tym, że protokół jest sporządzany tylko z wy-
starczającą dokładnością i tylko w takim zakresie, jaki jest 
konieczny dla odtworzenia istotnych elementów rozprawy. 
Oczywiście, jak najbardziej tak.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Było jeszcze jed-
no pytanie pana senatora Paszkowskiego.)

Tak, było pytanie dotyczące organu uprawnionego do 
udostępniania zapisu. Otóż prezes sądu w przeciwieństwie 
na przykład do sytuacji w procedurze cywilnej jest organem 
wewnątrzsądowym, organem procesowym i ten prezes po-
dejmuje wiele zasadniczych decyzji w procesie, na przykład 
może odmówić przyjęcia apelacji, więc to nie odbywa się 
na zasadzie czynności administracyjnej, czynności proce-
sowej. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga jest taka, że ustawa w art. 156, ustawa 
procesowa tylko i wyłącznie w gestii prezesa sądu pozosta-
wia decyzję o udostępnieniu wszystkich protokołów, akt, 
robi to tylko i wyłącznie prezes sądu.

Trzecia sprawa jest taka, że ten wniosek o udostępnienie 
nagrania może zostać złożony na rozprawie, po rozprawie, 
również wtedy, kiedy nie będzie można po prostu zebrać 
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ce systematykę kodeksu oraz zastosowaną terminologię. 
Prawdziwa zmiana zawarta jest w dwóch dodawanych prze-
pisach, mianowicie w art. 88b §2 i 3, które wprowadzają 
możliwość odstąpienia od stosowania niektórych obostrzeń, 
określających warunki osadzenia więźniów stwarzających 
zagrożenie, możliwość przywracania tych warunków lub 
ich zmiany, a także prawo składania wniosków w zakresie 
stosowania tych warunków oraz uzasadniania kwalifikacji 
jako skazanego stwarzającego poważne zagrożenie. To tak 
tytułem wstępu.

Jeżeli zaś chodzi o same uwagi Biura Legislacyjnego 
dotyczące strony techniczno-prawnej przedłożonej ustawy, 
to biuro, które tu reprezentuję, ma ich wiele.

Pierwsza bardzo poważna uwaga dotyczy zmiany 
pierwszej, art. 76 §1 pkt 7 kodeksu karnego wykonawczego. 
Ten pkt 7 dotyczy uprawnień komisji penitencjarnej, która 
ma kwalifikować skazanego jako stwarzającego poważne 
zagrożenie społeczne. Tutaj nie używa się sformułowania 
„skazany niebezpieczny”, ale może ja w skrócie będę się 
nim posługiwała, żeby cały czas nie powtarzać tej formułki, 
która jest dosyć długa.

Do tej pory pkt 7 wskazywał na dwie grupy skazanych, 
którzy powinni być osadzeni na oddziale N, to byli stwa-
rzający poważne zagrożenie oraz członkowie zorganizowa-
nych grup przestępczych. Wszyscy oni wymagali osadzenia 
na tym specjalnym oddziale bądź w wyodrębnionej celi, 
która spełnia określone warunki bezpieczeństwa.

Obecnie przepis został zmieniony i wskazuje się, że 
kwalifikowanie przez komisję penitencjarną to z jednej 
strony jest ocena skazanego jako stwarzającego poważne 
zagrożenie, z drugiej strony ocena skazanych, którzy są 
członkami zorganizowanych grup przestępczych i którzy 
nie są uznani za niebezpiecznych, pod kątem tego, czy wy-
magają osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego.

Zdaniem Biura Legislacyjnego powoduje to z dwóch 
przyczyn, jedna jest ważniejsza, druga mniej ważna, błęd-
ność tego sformułowania. Zacznę od tej ważniejszej. Po 
pierwsze, ocena, czy dany skazany w ogóle wymaga osa-
dzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego, należy przede 
wszystkim do sądu, który orzeka w sprawie na podstawie 
art. 62 kodeksu karnego. Wpisanie tego, że w stosunku do 
skazanych, którzy popełnili przestępstwo w zorganizowanej 
grupie, będzie to prerogatywa komisji penitencjarnej, do 
niej będzie należała ocena, czy oni mają być w zakładzie 
typu zamkniętego, czy na przykład półotwartego, zabiera 
uprawnienie sądom orzekającym, o czym mowa w art. 62, 
bo tam jest mowa o tym, że sąd może orzec o typie za-
kładu, czyli o tym, czy to ma być zakład półotwarty, czy 
zamknięty. Gdybyśmy wprowadzili ten przepis w takim 
kształcie, w jakim jest, to w odniesieniu do tych, którzy są 
skazani za przestępstwa w zorganizowanej grupie, upraw-
nienie to przysługiwałoby komisji penitencjarnej, a nie 
sądowi orzekającemu, dlatego że byłoby napisane, że do 
właściwości komisji należy decyzja o tym, czy skazany ma 
być osadzony w zakładzie zamkniętym, czy na przykład 
półotwartym. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Kwalifikowanie, czy dany skazany po-
winien być w zakładzie półotwartym, czy też zamkniętym, 
czyli decyzja dotycząca typu zakładu karnego, również na-
leży do komisji penitencjarnej, ale stanowi o tym już art. 76 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Celem tego projektu jest dostosowanie prawa polskiego 

do rozstrzygnięć, które wynikają z orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o dwie 
sprawy przeciwko Polsce, które miały miejsce, sprawy 
Piechowicz oraz Horych przeciwko Polsce, które w tym 
zakresie Polska przegrała.

Rozwiązanie, które jest wprowadzane w ramach kodek-
su karnego wykonawczego, jest związane ze specjalnymi, 
jeżeli tak można powiedzieć, reżimami więziennymi w od-
niesieniu do szczególnych osób, tak to określę. W każdym 
razie stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości jest co do 
zasady pozytywne, poza jedną drobną ewentualną sugestią 
negatywną, ale w tym zakresie oddałabym głos panu dy-
rektorowi Darkowskiemu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.
Jeżeli w tej chwili…
(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Tomasz Darkowski: Panie Przewodniczący, 
ja mogę się odnieść, tylko z tego, co rozumiem, najpierw 
pewnie pani mecenas chciałaby przedstawić…)

Dziękuję.
Proszę panią legislator o przedstawienie opinii Biura 

Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Dziękuję serdecznie.
Szanowni Państwo!
Niniejsza ustawa powstała jako reakcja rządu na licz-

ne orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawie nadawania statusu więźnia niebezpiecznego zbyt 
często i na zbyt długi okres oraz stosowania tego środka 
w sposób rutynowy, co wynika z przepisów obowiązujące-
go kodeksu karnego wykonawczego, który nie przyjmuje 
wyjątków od zasad stosowania osadzenia w stosunku do 
osób, które mają nadany status więźnia niebezpiecznego. 
Chodziło też o to, że w obowiązujących przepisach istnieje 
wskazówka, że każdy skazany za przestępstwo popełnione 
w zorganizowanej grupie powinien być osadzony i powinien 
być mu nadany status więźnia niebezpiecznego. Prowadziło 
to do tego, że w ten sposób traktowano osoby, które ow-
szem, były członkami zorganizowanych grup przestępczych, 
a czasem nawet ich przywódcami, ale nie były osobami 
stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie czy to dla bezpie-
czeństwa zakładu, czy dla innych osadzonych. W związku 
z tym trybunał stwierdził, że jest to problem systemowy 
w naszym kraju. Takich przypadków było wiele. To nie tylko 
Horych czy Piechowicz, ale także Pawlak, Głowacki i inne 
sprawy stanowiły podstawę przyjętych rozwiązań.

Trzeba powiedzieć, że w projekcie tym tak napraw-
dę 3/4 przepisów stanowią, można powiedzieć, przepisy 
technicznolegislacyjne, ujednolicające czy poprawiają-
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(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: To sąd nie będzie mógł się wypo-
wiadać.)

Dobrze, ale chyba nie o to nam chodzi, żeby sąd nie 
mógł wydać w tej sprawie orzeczenia.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Stąd moja propo-
zycja poprawki.)

Ale ona idzie w tym kierunku, żeby komisja mogła to 
weryfikować co trzy miesiące, ta pierwsza na stronie 6.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Oczywiście, tak było do tej pory, właśnie o to chodzi. 

Te warunki osadzenia dla niebezpiecznych są tak ostre, że 
powinny być z urzędu co trzy miesiące weryfikowane.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Rozumiem. Oznaczałoby to, że pani jest za tym, żeby 

w konsekwencji ta lit. b została wykreślona. Tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak.)
A pozostanie tylko przepis lit. a.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak jest.)
Wobec tego ja mam jeszcze jedną wątpliwość. 

Pozostawiając przepis lit. a, już po ewentualnym przyjęciu 
tej poprawki, której propozycję pani zgłasza, mamy przepis, 
który daje podstawę do tego, żeby ktoś, kto stanowi po-
ważne zagrożenie społeczne, został skazany i został przez 
sąd oceniony jako ten, który stwarza poważne zagrożenie 
społeczne, i poszedł do więzienia. Pani zdaniem to wystar-
czy do tego, żeby on był objęty tym obostrzonym reżimem. 
Tak? Dobrze.

Ale na czym to zagrożenie społeczne ma polegać? On 
został odizolowany. Ja rozumiem przypadek kogoś, kto 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w zakładzie kar-
nym. To rozumiem. Ale na czym ma polegać to inne zagro-
żenie społeczne, niepolegające na zagrożeniu dla zakładu 
karnego, które tu jest również samodzielną przesłanką, bo 
się mówi „jako stwarzającego poważne zagrożenie spo-
łeczne albo”? Zatem samo zagrożenie społeczne może być 
podstawą dla sędziego do tego, żeby orzekł umieszczenie 
w zakładzie o zaostrzonym rygorze, a potem jeszcze komi-
sja penitencjarna też musi brać pod uwagę tę przesłankę. 
Prawda? To na czym polega zagrożenie społeczne w przy-
padku tego niebezpiecznego przestępcy? Tego nie potrafię 
sobie wyobrazić, skoro on jest już izolowany właśnie po 
to, żeby nie stwarzał zagrożenia społecznego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Tak. Jak sądzę, na pewno przedstawiciele Ministerstwa 

Sprawiedliwości będą mieli więcej ode mnie do powiedzenia 
na ten temat. W każdym razie jest tak, że osoba, która prze-
bywa w zakładzie zamkniętym, w tym zakładzie zamkniętym 
kontaktuje się z innymi osobami, razem z nimi odbywa spa-

§1 pkt 1. W tej sytuacji umieszczenie tego w pkcie 7 jest 
utworzeniem jakiegoś lex specialis w stosunku do pktu 1. 
To jest drugie zastrzeżenie.

Po trzecie, Szanowni Państwo, ten pkt 7 jest przepisem, 
do którego odsyłają przepisy proponowane przeze mnie 
w poprawce. Mówi się tu o warunkach osadzenia skazanych 
niebezpiecznych. Cele mieszkalne pozostają zamknięte całą 
dobę i są częściej kontrolowane niż te, w których osadzeni 
są skazani, wobec których nie podjęto decyzji, o której 
mowa w art. 76 §1 pkt 7. Tu powstaje błąd logiczny, dlatego 
że to ma dotyczyć normalnych skazanych, którzy są osadze-
ni w warunkach zakładu typu zamkniętego. Tymczasem ci 
mają być częściej kontrolowani i mieć cele zamknięte całą 
dobę. Gdyby państwo senatorowie uznali, że moja uwaga 
dotycząca pktu 7 jest jednak niezasadna, to na pewno trzeba 
wprowadzić zmiany w pkcie 2 i w pkcie 8 zaproponowane 
w mojej poprawce do uwagi pierwszej. W każdym razie 
moim zdaniem jest to niezasadne.

Ponadto jeszcze jedna uwaga: cel ustawy. Celem ustawy 
jest złagodzenie i uelastycznienie zasad osadzania osób, 
które popełniły przestępstwo w zorganizowanej grupie. 
Tymczasem z tego wynikałoby, że jeżeli ktoś działał w zor-
ganizowanej grupie, nie został uznany za niebezpiecznego 
i osadzamy go w zakładzie półotwartym, to co trzy miesiące 
będziemy weryfikować – to wynika z ustawy – czy on nadal 
powinien być w zakładzie półotwartym, nawet wtedy gdy 
on będzie grzeczny, będzie przestrzegał wszystkich prze-
pisów i wszystko będzie okej, co stanowi o zaostrzeniu, 
a nie złagodzeniu norm w tym zakresie. Jeżeli już zostanie 
podjęta decyzja o tym, że on ma być w zakładzie zamknię-
tym, to zgoda, trzeba to co trzy miesiące kontrolować. Jeżeli 
jednak on będzie przebywał w zakładzie półotwartym, to 
z jakiego powodu to kontrolować. A tak wynikałoby to 
z przepisów, jeżeli przepis lit. b będzie stanowił o tym, że 
za każdym razem komisja penitencjarna będzie decydo-
wała, czy to ma być zakład zamknięty, czy półotwarty. Na 
tym będzie polegała weryfikacja wynikająca z przepisu 
lit. b. Nie chodzi o to, czy skazany ma być na oddziale dla 
niebezpiecznych, czy na zwyczajnym zamkniętym, tylko 
czy ma być w zamkniętym, czy nie w zamkniętym. Tak że 
taka wykładnia, taka treść przepisu zawartego w lit. b jest 
niezgodna z logiką ustawy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Przepraszam. W tym miejscu kończymy omawianie 

propozycji poprawki pierwszej. Tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak.)
To ja muszę zadać pytanie, upewnić się, czy ja dobrze 

rozumiem intencję tej poprawki.
Po tym, co pani powiedziała, nasuwa się taki wniosek, 

że gdy sąd orzeknie o osadzeniu w zakładzie półotwartym 
czy otwartym, czy w tym o obostrzonym reżimie, jeśli 
to jest osoba niebezpieczna, mówiąc potocznie, to pani 
zdaniem komisja penitencjarna nie powinna się już w tej 
sprawie wypowiadać, bo sąd to orzekł.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Nie, odwrotnie.)

Poprawka idzie w tym kierunku, żeby jednak komisja…
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Senator Aleksander Pociej:
Ja to rozumiem w ten sposób, że dopóki osadzony jest 

oceniany jako niebezpieczny nie tylko wewnątrz, ale i na 
zewnątrz…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Popełnił prze-
stępstwo w zorganizowanej grupie.)

Tak jest. W każdym razie dopóki on nie daje rękojmi, 
że jeżeli ten reżim zostanie zmieniony na ten…

(Przewodniczący Michał Seweryński: W przyszłości.)
Tak, bo z zakładu o innym reżimie łatwiej jest uciec.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Zrozumiałem, chociaż może nie w stu procentach.
Przepraszam, przerwałem pani referowanie, ale teraz 

rozumiemy opis propozycji poprawki pierwszej i tej alter-
natywnej propozycji, gdybyśmy jej nie przyjęli. Sprawa 
jest już zupełnie jasna.

Jeżeli jeszcze pan senator ma uwagi, to bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Ja mam pytanie. Czy w związku z tym pani formułuje tę 

propozycję poprawki tak, jak to było u nas na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Tak. I tak została ona przyjęta.)

Tak, rozumiem, czyli w ten sposób będzie to zwerba-
lizowane.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Tak.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Chodzi o skreślenie lit. b.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak.)
To jest jedna wersja propozycji pierwszej poprawki.
To teraz prosimy o zreferowanie dwóch następnych 

poprawek.
Proszę bardzo.
(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
…Przepis art. 88 – to jest nowe brzmienie §3 – który 

w jednym przepisie ujmuje wszystkie przypadki, wska-
zuje, którzy skazani powinni być osadzeni w zakładzie 
typu zamkniętego. Jedną z tych grup są osoby skazane za 
przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie.

Z tym że, proszę państwa, jest tak, że te osoby, któ-
re są skazane za takie przestępstwo, mogą być uznane za 
niebezpieczne, ale mogą zostać uznane za takie, które nie 
są niebezpieczne. Ci, którzy są niebezpieczni, są już ujęci 
w art. 88 §3 pkt 4, czyli jeżeli stwierdza się, że dana oso-
ba stwarza poważne zagrożenie, to musi zostać osadzona 
w zakładzie typu zamkniętego. Jeżeli jednak mamy do 
czynienia z osobą, która działała w zorganizowanej grupie, 

cery, uczestniczy w zajęciach sportowych, poza tym może 
być w celi, w której jest wiele osób, tymczasem taka osoba 
może być po prostu niebezpieczna dla współosadzonych.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak, ale to dla tego zakładu, dla osób, które znajdują 

się w zakładzie.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak, dla współosadzonych. Może 
atakować…)

Ale tu są dwa pojęcia: „stwarza poważne zagrożenie 
społeczne” i „stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa zakładu”, zatem ta sytuacja jest już konsumowana. 
Osobno jest wskazane zagrożenie dla zakładu, chodzi o spa-
cery, kontakty w celi itd., to my rozumiemy, ale wobec 
tego pytamy, do czego odnosi się „poważne zagrożenie 
społeczne” inne niż dla bezpieczeństwa zakładu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Inne zagrożenie wiąże się z kontaktami na zewnątrz. 

Ktoś, kto jest osadzony w zakładzie typu zamkniętego, ale 
nie na oddziale N, ma zdecydowanie większe możliwości 
kontaktowania się z osobami, które są poza zakładem, moż-
liwości telefonowania, przesyłania listów, przyjmowania 
wizyt. Wszystko to w przypadku osoby, która…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jeżeli nie jest 
objęty reżimem zaostrzonym.)

Tak, w tym niezaostrzonym.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tyle że my mówimy o kimś, kto jest objęty reżimem 

zaostrzonym, sąd go na to skazał i komisja penitencjarna 
co trzy miesiące będzie oceniać, czy on nadal jest niebez-
pieczny, czy stwarza zagrożenie społeczne, czyli takie na 
zewnątrz zakładu karnego, czy nie. Ja tego jakoś nie widzę. 
Jak on może zagrozić bezpieczeństwu społecznemu na ze-
wnątrz zakładu karnego, skoro przebywa w tym zakładzie 
z obostrzeniami?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Panie Przewodniczący, to my…)

Ja panią tak tu nagabuję o odpowiedź na to pytanie, 
dlatego że pani zgłosiła propozycję poprawki, która oszczę-
dza tę lit. a. Gdyby w lit. a zostawić tylko zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zakładu, wszystko byłoby bardzo logicz-
ne. Ale ja sobie nie potrafię wyobrazić tego zagrożenia 
społecznego poza zakładem karnym ze strony więźnia, 
który jest osadzony w zakładzie o obostrzonym rygorze 
i nie przysługują mu prawa do tych różnych kontaktów 
zewnętrznych. Ja widzę to tak, że jest on groźny tylko 
w tym zakładzie, ale społecznego zagrożenia tu nie widzę. 
Czy to nie jest superfluum?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Dla postępowania karnego…)

Zdaje się, że pan senator Pociej mnie tu uratuje, roz-
wieje te wątpliwości.

Bardzo proszę.
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należy tej okoliczności brać pod uwagę, tylko naszym 
zdaniem ta okoliczność powinna być wskazana w innej 
jednostce redakcyjnej.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Wszystko jasne.
Prosimy o następne poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Następna poprawka dotyczy tego samego przepisu, czy-

li art. 88a §2 pkt 5. Tutaj mówi się o tym, że ocenia się nie-
bezpieczeństwo, jakie może wyniknąć z nawiązania przez 
skazanego bezprawnych kontaktów z innymi członkami 
grupy. Moja uwaga dotyczy przymiotnika „bezprawnych”, 
bo niebezpieczeństwo może wyniknąć też ze zwyczajnych 
i zgodnych z prawem kontaktów z tymi osobami, które 
przebywają na wolności.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jasne.)
W związku z tym moim zdaniem należy wykreślić 

określenie „bezprawnych”. One mogą być i bezprawne, 
i zgodne z prawem, niezależnie od tego może z nich wy-
nikać niebezpieczeństwo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobrze.
Prosimy o przedstawienie ostatniej propozycji popraw-

ki, tej o charakterze redakcyjnym.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Ostatnia propozycja poprawki ma charakter redakcyjny. 

Mianowicie odnosimy się nie do jednostek redakcyjnych, 
czyli artykułów, tylko do przepisów, które są w tych arty-
kułach zawarte. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy ministerstwo ma uwagi do tych poprawek?
Pani Minister?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Tomasz Darkowski:
Dziękuję.
Jeśli można, Panie Przewodniczący.
Do pierwszej uwagi, do pierwszej propozycji po-

prawki…
(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam. 

Przejdźmy do tego, co pan kwestionuje.)
Tak, właśnie tak chcę zrobić.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Dobrze.)

ale nie stwierdzono, aby stwarzała ona poważne zagrożenie, 
to nadal jest wskazanie, żeby umieścić ją w zakładzie typu 
zamkniętego. Tyle że wprowadza tu się wyjątek: chyba że 
szczególne okoliczności przemawiają przeciwko takiemu 
osadzeniu, czyli przeciwko osadzeniu w zakładzie typu 
zamkniętego.

Z obecnego brzmienia wynika coś innego, w związ-
ku z tym moim zdaniem jego redakcja jest niewłaści-
wa. Proponowałabym przyjęcie takiej redakcji, jaka jest 
w obecnym przepisie lit. b w tym art. 76, czyli: w zakła-
dzie karnym typu zamkniętego osadza się skazanego za 
przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub 
związku mającym na celu popełnianie przestępstw, który 
nie został uznany za stwarzającego poważne zagrożenie 
społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zakładu, chyba że szczególne okoliczności przemawiają 
przeciwko takiemu osadzeniu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Jasne.
Następna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Następna propozycja poprawki zawarta jest w uwa-

dze trzeciej. Trzecia uwaga dotyczy art. 88a. Sekundkę, 
Szanowni Państwo, przepraszam, bo pracowałam zawsze 
na innym druku.

Art. 88a określa, których skazanych uważa się za stwa-
rzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. W §1 są wskazane 
te okoliczności, które dotyczą bezpośrednio skazanego 
i popełnionego przez niego czynu. Określa się tutaj typy 
przestępstw – chodzi o przestępstwa o bardzo wysokim 
stopniu społecznej szkodliwości – których popełnienie 
przesądza o tym, że skazanego uznaje się za niebezpiecz-
nego. Zatem będzie on wymagał osadzenia na tym spe-
cjalnym oddziale. W pkcie 3 mówi się o tym, że za osobę 
stwarzającą poważne zagrożenie społeczne uważa się oso-
bę, która popełniła przestępstwo w zorganizowanej grupie 
lub związku, zwłaszcza ze względu na jej kierowniczą lub 
znaczącą rolę w grupie lub związku – do tego nie mam 
żadnych uwag – lub fakt, że inni członkowie grupy lub 
związku przebywają na wolności.

(Przewodniczący Michał Seweryński: To jest ważne.)
Tak, to jest ważne, ale moim zdaniem to zdanie w tym 

miejscu niejako zakłóca systematykę ustawy, ponieważ 
w §1 podane są przyczyny leżące po stronie sprawcy, po 
stronie skazanego, zaś dodatkowe okoliczności, a taką jest 
to, że inni przebywają na wolności, są wskazane w §2.

Biuro Legislacyjne proponuje przeniesienie do §2 do 
pktu 5, który odnosi się do skazanych za przestępstwo po-
pełnione w zorganizowanej grupie, tego zdania, że bierze 
się pod uwagę zagrożenie dla porządku prawnego, jakie 
może wyniknąć z nawiązania przez skazanego kontaktów 
z innymi członkami grupy, oraz fakt, że inni członkowie 
grupy przebywają na wolności. Tak że nie jest tak, że Biuro 
Legislacyjne uważa, że to zdanie jest nieważne albo nie 
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Dyrektor Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Tomasz Darkowski:

Tak jest.
Jeśli można, przejdę do drugiej propozycji popraw-

ki. My jej nie kwestionujemy. Ja tylko chciałbym prosić 
panią mecenas o odczytanie całego przepisu, żebym ja 
dobrze…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

W zakładzie karnym typu zamkniętego osadza się 
skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej 
grupie albo w związku mającym na celu popełnianie prze-
stępstw, który nie został uznany za stwarzającego poważne 
zagrożenie społeczne albo z uwagi na zagrożenie dla bez-
pieczeństwa zakładu, chyba że szczególne okoliczności 
przemawiają przeciwko takiemu osadzonemu.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Tomasz Darkowski:

Okej. Przepraszam, to jest może moja indolencja i nie-
zrozumienie, ale chcę się upewnić. Czyli osadza się takiego, 
który nie został uznany za stwarzającego zagrożenie, chyba 
że okoliczności przemawiają przeciwko temu osadzeniu.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Beata Mandylis: Tak jest.)

Okej. Z tego, co rozumiem, gdy stwarza zagrożenie, to 
stosuje się czwórkę. Tak? Okej.

Następna uwaga, którą kwestionujemy czy poddaje-
my pod rozwagę, to jest uwaga przedstawiona w punkcie 
czwartym z propozycją skreślenia wyrazu „bezprawnych”. 
Chodzi o kontakty. Prawda? Ten wyraz został użyty celowo, 
chodziło o grypserę, o gryps, który mógł zostać podany 
do celi, a jest to naruszenie regulaminów wewnętrznych 
zakładu karnego. Taki kontakt jest bezprawny. Powstaje 
pytanie, czy na przykład kontakt z członkiem zorganizo-
wanej grupy, który nie został tymczasowo aresztowany, ale 
jest na przykład osobą najbliższą i przychodzi na widzenie, 
też należy kwalifikować. Oczywiście ten przepis jest fa-
kultatywny, więc umożliwia swobodną ocenę i umożliwia 
dostosowanie.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam. 
Gdyby nie było słowa „bezprawny”, to przepis ten nie 
obejmowałby grypsów?)

On obejmuje wszystkie kontakty i dlatego zadaję py-
tanie, czy ten przepis powinien obejmować w pełni legal-
ny kontakt, na przykład z osobą najbliższą, która również 
była członkiem zorganizowanej grupy. Załóżmy, że ma 
pan na przykład żonę, której też postawiono zarzut, i ona 
kontaktuje się z panem w zakładzie karnym. Czy to już 
jest podstawa do tego, żeby stosować ostrzejszy reżim? 
Jeżeli nie będzie określenia „bezprawny”, to trzeba brać 
pod uwagę wszystkie kontakty.

Zacznę od pierwszej uwagi, która była dosyć mocno 
sformułowana. Jeżeli chodzi o art. 62, to jest to szczególny 
rodzaj orzeczenia sądu karnego orzekającego. Ten przepis 
jest dosyć rzadko stosowany, można powiedzieć, że jest 
w zasadzie martwy i dotyczy sytuacji, w której sąd tak 
naprawdę chce dorzucić dodatkowe utrudnienie w trakcie 
odbywania kary. Tymczasem my mówimy tu o sytuacji, 
w której komisja decydowałaby o osobie, wobec której 
rzeczywiście sąd nie wydał takiego orzeczenia, czyli nie 
orzekł, że ma być ona umieszczona na oddziale N. Obecnie 
też jest to w jakimś sensie dokonywane przez administra-
cję zakładu, taki więzień jest z automatu umieszczany na 
oddziale czy w celi N, zaś komisja penitencjarna teoretycz-
nie może go uwolnić z celi N i przekazać do normalnego 
zakładu zamkniętego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Przepraszam, ale…
(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Tomasz Darkowski: Już, już, tylko…)
Właśnie o to chodzi, że przepis lit. b w ogóle się nie 

odnosi do oddziału N. Właśnie o to chodzi.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Tomasz Darkowski:
Tak, właśnie do tego zmierzam.
Lit. b, tak jak pani scharakteryzowała, dotyczy sytuacji, 

w której mamy przejść z łagodniejszego reżimu do ostrzej-
szego. Według obecnego stanu prawnego w odniesieniu 
do osób biorących udział w zorganizowanej przestępczo-
ści automatycznie stosuje się osadzanie w celach N, a my 
łagodzimy ten reżim i mówimy, że to będzie zależało od 
oceny indywidualnych okoliczności, ale jeżeli taki ska-
zany ze zorganizowanej grupy znajdzie się w zakładzie 
otwartym, to powinien być co trzy miesiące weryfikowany, 
powinno się sprawdzać, czy rzeczywiście zachowuje się 
poprawnie, czy w zakładzie otwartym, gdzie są zupełnie 
inne zasady prowadzenia nadzoru nad więźniami, nie za-
czyna prowadzić działalności przestępczej, czy nie zaczy-
na na przykład kierować grupą bądź w jakiś inny sposób 
realizować przestępczych zamiarów. Tak że to był rodzaj 
zabezpieczenia i wskazania pewnego priorytetu dla komisji, 
który przewidywał ustawodawca. Ale jeżeli nie będzie tego 
przepisu, to też nic się nie stanie, tak jak pani powiedziała, 
w tym momencie mamy możliwość zakwalifikowania ta-
kiej osoby, mówię o pkcie 1, jako nadającej się do zakładu 
o ostrzejszym reżimie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czyli ta poprawka niczego nie zmieni. Jeżeli miałoby 

jej nie być…
(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Tomasz Darkowski: Tak.)
A jeśli będzie, to też niczego…
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Sprawa jest jasna.
Panowie Senatorowie, poddaję pod głosowanie tę po-

prawkę w wersji pierwszej.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do następnej poprawki.
Proszę o jej przypomnienie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Poprawka redakcyjna. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej popraw-
ki? (6)

Dziękuję.
Poprawka trzecia. To jest skreślenie wyrazu „bezpraw-

nych”. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Nie. Trzecia dotyczy przeniesienia przepisu dotyczą-
cego tego…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Tak, przepra-
szam.)

…że inni członkowie grupy lub związku są na wolności, 
do innej jednostki redakcyjnej.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Tak jest.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej popraw-

ki? (6)
Dziękuję.
Teraz poprawka czwarta. Tu jest skreślenie wyrazu 

„bezprawnych”.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak.)
Kto z panów senatorów jest za jej przyjęciem? (6)
Dziękuję bardzo.
Ostatnia poprawka, poprawka redakcyjna, jest chyba 

oczywista.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Jest jeszcze jedna poprawka niere-
dakcyjna i bardzo poważna.)

Chwileczkę. Na razie przejdziemy do tej redakcyjnej, 
żeby nie wypadać z rytmu.

Kto jest za przyjęciem poprawki redakcyjnej, dotyczą-
cej wyrazu „przepis”? (6)

Dziękuję.
Pani mecenas chciałaby nam coś jeszcze powiedzieć.
Proszę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak, wszystkie. Uważam, że wszystkie trzeba tak 

oceniać.
(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Tomasz Darkowski: Okej.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To już zostało powiedziane.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Chciałabym dodać, że odpowiedź na to pytanie, które 

zadał pan dyrektor, znalazła się nawet w jednym z orze-
czeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Otóż tam 
był konkubent i konkubina, która była współoskarżoną 
w sprawie, i przez dziewięć miesięcy w ogóle odmawiano 
im kontaktów. I co powiedział trybunał? Powiedział, że na 
etapie postępowania przygotowawczego to było uzasad-
nione. Można uznać, nie w przypadku nowo narodzonego 
dziecka, ale w przypadku tej współoskarżonej kobiety, że 
zakaz wszelkich kontaktów był uzasadniony dobrem po-
stępowania i wymiaru sprawiedliwości.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Wyjaśniliśmy sprawę.
A do ostatniej poprawki nie ma już…
(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Tomasz Darkowski: Nie.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo pana przepraszam, ale…

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Tomasz Darkowski:
Aha, jest tu chyba jeszcze taki drobny błąd. Tu są „prze-

pisy”, a chyba powinien być „przepis”, mówię o propozycji 
poprawki piątej.

(Głos z sali: Przepis art. 80a §2…)
Tak, tak, to jest w lit. a.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie mają jakieś uwagi? Nie mają.
Wobec tego ja przejmuję propozycje Biura 

Legislacyjnego i podaję te poprawki pod głosowanie 
w takiej kolejności, w jakiej były referowane. Przy czym 
poprawka pierwsza jest sformułowana alternatywnie.

Może wobec tego poprosimy panią legislator, żeby 
jeszcze raz zechciała przedstawić te poprawki, już teraz 
w skrócie, bo wszystkie zostały omówione.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Ja prosiłabym o przyjęcie tej wersji, która została 

przedstawiona jako pierwsza, dlatego że to jest istota tej 
poprawki. Ta alternatywna propozycja to jest ewentualnie 
konieczna redakcyjna.
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tak będzie, że sam skazany nie częściej niż raz na trzy 
miesiące wnosi o to, żeby oceniać, czy warunki osadzenia, 
jakie się wobec niego stosuje, są odpowiednie.

Jeżeli zaś chodzi o kwalifikację jako niebezpiecznego, 
to już jest rozwiązanie w art. 76. W związku z tym biuro 
alternatywnie zaproponowało wykreślenie tej weryfikacji 
albo tam, albo tutaj, tyle że tutaj jest to po prostu łatwiejsze. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Czyli jaki jest 
wniosek? Chodzi o to, żeby wykreślić tę część…)

Tak, żeby z art. 88b §3 wykreślić wyrazy „przyczyny 
uzasadniające kwalifikację skazanego jako stwarzającego 
poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa zakładu oraz”.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Chodzi o to, aby po wyrazie „przyczyny” przejść do 

„stosowania wobec niego warunków”.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak, „wskazuje przyczyny stoso-
wania wobec niego warunków”.)

To jest jasne.
Czy są uwagi do tej propozycji? Nie ma uwag.
Panowie senatorowie też nie mają uwag.
Ja przejmuję tę poprawkę i poddaję ją pod głosowanie.
Kto jest za jej przyjęciem? (6)
Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie ustawę z poprawkami.
Kto jest za przyjęciem ustawy? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Ustawa została przyjęta.
Sprawozdawcą będzie…
Który z panów senatorów zgłasza się na ochotnika? 

Pan senator, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do pracy nad następnym punktem. To jest 

punkt trzeci, a omawiany jako czwarty: ustawa o zmianie 
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

To jest projekt poselski. Dotyczy między innymi wpro-
wadzenia instytucji rzecznika dyscyplinarnego, uregulo-
wania kwestii wysokości kosztów postępowania dyscy-
plinarnego oraz uregulowania instytucji przerwania biegu 
przedawnienia dyscyplinarnego przez każdą czynność 
rzecznika dyscyplinarnego.

Jest obecny pan poseł Szczerba. Witam pana posła.
Wobec tego może od razu udzielimy głosu panu posłowi.

Poseł Michał Szczerba:
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! 

Wysoka Komisjo!
Chciałbym zaprezentować ustawę o zmianie ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji. Jest to projekt po-
selski, który był procedowany w Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka. To jest któraś z kolei nowelizacja, jeśli 
chodzi o nowelizacje ustaw dotyczących zawodów praw-
niczych, w tym w szczególności dotyczących postępowań 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Tak.
Szanowni Państwo, ja nie wspomniałam o bardzo waż-

nej, ostatniej uwadze…
(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Tomasz Darkowski: No właśnie.)
…która dotyczy możliwości zaskarżania, a właściwie 

zasad kontrolowania decyzji komisji penitencjarnej w za-
kresie kwalifikowania osoby jako niebezpiecznej. Chodzi 
o to, że zasady kontrolowania takiej decyzji określone są 
w art. 76 §4. W tym artykule kodeksu karnego wykonaw-
czego – można powiedzieć, a można tak powiedzieć, ponie-
waż nawet w komentarzach podnosi się, że to jest troszkę 
niezgodne z systematyką kodeksu karnego wykonawczego 
– nie do końca w zgodzie z systematyką wprowadzono pra-
wo skargi, podczas gdy prawo skargi od wszystkich decyzji, 
również decyzji komisji penitencjarnej, jest ustanowione 
w art. 7 kodeksu karnego wykonawczego. W związku z tym 
można powiedzieć, że jest to pewna nadregulacja. Jeżeli 
komisja penitencjarna podejmuje decyzje, o których mowa 
w art. 76 §1 pkt 1, 2 i chyba pkt 4, 6 i 7, to i tak jest to za-
skarżalne na podstawie art. 7, ale wprowadza się tę skargę 
w art. 76 jako skargę szczególną.

O co chodzi? Jest tak, że w samej ustawie wprowa-
dza się, tak jak powiedziałam, w art. 88b nowe paragra-
fy, §2 i 3, które stanowią, że na wniosek skazanego lub 
jego obrońcy nie częściej niż raz na trzy miesiące komisja 
penitencjarna wskazuje przyczyny uzasadniające kwalifi-
kację skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie 
społeczne albo poważnie zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zakładu. Teraz tak. Na podstawie art. 76 §1 pkt 7 dokonuje 
się co najmniej raz na trzy miesiące weryfikacji decyzji 
określonych w tym punkcie, powtarzam, co najmniej raz 
na trzy miesiące z urzędu następuje weryfikacja decyzji. 
Tymczasem w tym paragrafie stanowi się, że na wniosek 
skazanego nie częściej niż raz na trzy miesiące komisja 
penitencjarna wskazuje przyczyny uzasadniające kwalifi-
kację skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie. 
Czyli z jednej strony z urzędu co trzy miesiące wydaje się 
decyzję dotyczącą kwalifikacji, z drugiej strony skazany ma 
prawo co najmniej raz na trzy miesiące składać skargę na 
taką decyzję. Zatem właściwie co półtora miesiąca będzie 
dokonywana kwalifikacja. Jeśli jakiś skazany nie będzie 
składał takich wniosków, to będzie się to odbywało raz na 
trzy miesiące, ale jeżeli będzie je składał, to praktycznie 
co półtora miesiąca będzie mógł…

(Przewodniczący Michał Seweryński: W każdym razie 
dwa razy w ciągu trzech miesięcy.)

Tak jest.
Biuro Legislacyjne już wyjaśniało tę kwestię, wska-

zywało na to, że to jest niejako podwójne kontrolowanie 
tego samego, czyli kwalifikacji skazanego jako niebez-
piecznego.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jaki jest wniosek?)
Jeszcze momencik. Jest druga część, która mówi o sto-

sowaniu wobec niego warunków określonych w §1. W tym 
zakresie nie mam uwag, to jest całkiem w porządku, niech 
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wymóg zajmowania stanowiska komornika przez okres 
co najmniej pięciu lat. Wydaje nam się, że osoby, które są 
członkami komisji dyscyplinarnej, powinny mieć bardzo 
wyraźnie określone kwalifikacje i również doświadczenie 
zawodowe.

Kolejna sprawa to poszerzenie katalogu podmiotów dzia-
łających w charakterze stron w postępowaniu dyscyplinar-
nym. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są podmiot, 
który złożył wniosek o wszczęcie postępowania, czyli wnio-
skodawca, oraz oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.

Następna sprawa to utworzenie instytucji rzecznika 
dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny będzie powoły-
wany przez ministra sprawiedliwości spośród trzech kandy-
datów przedstawianych przez Krajową Radę Komorniczą. 
Wprowadza się też instytucję zastępców rzecznika dyscypli-
narnego w liczbie nie większej niż trzech, którzy będą powo-
ływani przez ministra sprawiedliwości spośród kandydatów 
przedstawianych przez samego rzecznika dyscyplinarnego.

Dalej. Możliwość występowania w roli oskarżyciela 
w postępowaniu dyscyplinarnym niezależnego od działania 
rzecznika dyscyplinarnego przez ministra sprawiedliwości, 
prezesów sądów, sędziów wizytatorów, organy samorządu 
komorniczego oraz komorników wizytatorów.

Nowelizacja objęła określenie szczegółowych zasad 
wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego 
z udziałem rzecznika dyscyplinarnego, w tym również 
w kwestii wysokości kosztów postępowania dyscyplinar-
nego oraz ich egzekucji.

W nowelizacji zawarto też regulacje przejściowe, które 
odnoszą się do kadencji komisji dyscyplinarnej powoływa-
nej przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji. Są 
tu też stosowne regulacje dotyczące kwestii niezakończo-
nych prawomocnie do dnia wejścia w życie ustawy postę-
powań dyscyplinarnych, które będą się toczyć na podstawie 
dotychczasowych przepisów. Ustawa wchodzi w życie po 
upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Chciałbym powiedzieć, że w toku prac i w komisji, 
i w podkomisji nadzwyczajnej, która została powołana do 
pracy nad tym projektem ustawy, ten projekt został znacznie 
poprawiony, jeśli chodzi o jakość legislacyjną. Bardzo się 
cieszę, że Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu w pod-
sumowaniu zawarło uwagę szczegółową, iż ustawa nie 
budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
Chciałbym też powiedzieć, że ustawa została przyjęta bez 
głosów sprzeciwu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Pośle, za wyczerpujące przed-

stawienie tego projektu.
Czy przybyli goście chcieliby się do tego odnieść?
Bardzo proszę, pan minister pozwoli.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Nie chciałbym powtarzać tego, co pan poseł słusznie 

powiedział, charakteryzując tę ustawę. Ja chciałbym powie-
dzieć tylko jedno, otóż to, że ta inicjatywa poselska została 

dyscyplinarnych i usprawnienia tego procesu w ramach 
samej korporacji zawodowej.

Celem ustawy jest zapewnienie sprawnego przebiegu 
postępowań dyscyplinarnych w kontekście praktycznych 
problemów w funkcjonowaniu sądownictwa dyscyplinar-
nego. Jest to związane również ze wzrostem liczby komor-
ników sądowych w ostatnich latach. Na koniec 2013 r. było 
już około tysiąca trzystu komorników sądowych. Regulacje, 
które wcześniej obowiązywały czy obecnie obowiązują, 
nie zapewniały sprawnego postępowania dyscyplinarnego 
i nie zapewniały również odpowiedniego funkcjonowania 
sądownictwa dyscyplinarnego. Ta nowelizacja ma kontekst 
nie tylko usprawniający, ale związana jest też z tym, że od 
dłuższego czasu jesteśmy świadkami różnej publicznej 
krytyki wobec tej grupy zawodowej, niektóre nagłaśniane 
medialnie przypadki miały dość skrajną postać. W związku 
z tym chodzi o usprawnienie i pozwolenie również samej 
korporacji na to, aby zwiększyła swoją efektywność w za-
kresie realizacji przez samorząd zawodowy komorników 
sądowych powierzonego im zadania w postaci pieczy nad 
należytym wykonywaniem zawodu. Może to przełożyć się 
na poprawę wizerunku samego samorządu i wzrost zaufania 
społecznego do ich przedstawicieli.

Proponuję przeanalizować tę nowelizację, korzystając 
trochę z opinii przygotowanej przez Biuro Legislacyjne 
Kancelarii Senatu, żeby państwu senatorom było łatwiej, zgod-
nie z punktami, które zaproponowało Biuro Legislacyjne.

Otóż proponowane regulacje dotyczą przede wszystkim 
struktury organów prowadzących postępowanie dyscypli-
narne. Te przepisy przewidują powołanie rzecznika dyscy-
plinarnego, modyfikację zasad prowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego, a także zmiany w zakresie wymierzania 
kar dyscyplinarnych.

W istniejącej regulacji wprowadzamy następujące 
zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy określenia granic kary 
pieniężnej od dwukrotnej do trzydziestokrotnej wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W tym zakre-
sie następuje podniesienie górnej granicy kary pieniężnej 
z dwudziestokrotnej do trzydziestokrotnej wysokości. 
Jeśli chodzi o aplikantów, to widełkowe określenie gra-
nic jest na poziomie od jednokrotnej do dziesięciokrotnej 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 
Oczywiście argumentem za taką zmianą jest to, że ta ska-
la, jeśli chodzi o sprawy prowadzone przez komorników 
sądowych, jest bardzo duża i operują oni, że tak powiem, 
bardzo dużymi kwotami.

Druga zmiana dotyczy możliwości podania przez komi-
sję dyscyplinarną do publicznej wiadomości treści prawo-
mocnego orzeczenia dyscyplinarnego. To jest propozycja, 
która jest bardzo korzystna z punktu widzenia społecznego, 
również w sytuacji, w której samorząd chce się w sposób 
bardzo wyraźny odciąć od czarnej owcy, która pojawiła się 
w tej grupie zawodowej.

Kolejna sprawa to wprowadzenie instytucji przerwy 
biegu przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego. 
Wprowadzamy też wymóg legitymowania się przez ko-
morników, którzy są członkami komisji dyscyplinarnej, 
odpowiednim wykształceniem, a więc ukończenia wyż-
szych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra 
lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych, oraz 
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Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej 
Tomasz Piłat:

Tomasz Piłat, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Panie Ministrze!
Krajowa Rada Komornicza rozwiązania tej ustawy, 

tak jak pan minister był łaskaw wspomnieć, oczywiście 
wspierała od samego początku. Prosiliśmy o takie narzę-
dzia, które pozwolą nam zareagować szybko i adekwatnie, 
i w znacznej części tak się stało. Stało się to oczywiście 
w atmosferze pewnej syntezy rozwiązań legislacyjnych, 
które rządzą zawodami prawniczymi, zawodami zaufa-
nia publicznego, i ta unifikacja bardzo nas cieszy, ale nie 
wszystkie rozwiązania są, powiedzmy, symetryczne, że 
użyję takiego słowa.

Może najpierw wspomnę o rozwiązaniach, których nam 
zabrakło. Mam na myśli rozwiązania dotyczące kwestii 
etycznych. W katalogu podstaw wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego zabrakło nam podstawy, zabrakło nam 
przepisu dotyczącego uchybienia zasadom etyki zawo-
dowej. Tego w naszej ustawie nie ma. Jest to w ustawach 
bliźniaczych, jest to w ustawie o notariacie, jest to w usta-
wie – Prawo o adwokaturze. W ustawie o komornikach 
sądowych i egzekucji nie ma takiego przepisu, nie możemy 
wprost wytoczyć sprawy dyscyplinarnej o naruszenie zasad 
etyki zawodowej. Jest to zmiana w naszej ocenie czysto 
techniczna, ale jednocześnie porządkująca naszą rzeczywi-
stość dyscyplinarną. O wprowadzenie tej zmiany prosiliśmy 
Sejm, a teraz składamy prośbę o taką refleksję…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Ale rada nie prze-
kazała wcześniej opinii do Senatu.)

To było składane do Sejmu.
Druga kwestia w tym samym tonie to rozszerzenie 

kompetencji Krajowej Rady Komorniczej o możliwość 
uchwalania kodeksu etyki, bo takiego przepisu również nie 
mamy. Takie przepisy występują w ustawach dotyczących 
innych zawodów prawniczych, w naszej ustawie tego nie 
ma. O tę kwestię także prosiliśmy.

Szanując czas państwa senatorów, nie chciałbym powta-
rzać uwag pozytywnych na temat tego, o czym mówił pan 
poseł i o czym mówił pan minister, ale zwrócę uwagę na 
to, że niewątpliwie nasze obawy budzi kwestia wysokości 
kar finansowych określonych w art. 72. Ja tylko chciałbym 
odnieść tę wysokość wskazaną w projekcie do przepisów 
innych ustaw. Otóż komornik może odpowiadać materialnie 
do kwoty niemalże 100 tysięcy zł, podczas gdy adwokat 
odpowiada maksymalnie do kwoty 21 tysięcy zł, a notariusz 
– do kwoty 20 tysięcy zł. Ta dysproporcja w oczywisty 
sposób budzi nasze zdziwienie. Dlaczego ona jest aż tak 
wielka, prawda?

Podobne wątpliwości budzi okres przedawnienia. Jeśli 
chodzi o uwagi pana ministra, to pełna zgoda, jak najbardziej 
czynności procesowe winny przerywać bieg, ale nie znaleź-
liśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedawnienie ma 
nastąpić dopiero po upływie pięciu lat, podczas gdy w innych 
zawodach jest to okres trzyletni, tak jak u nas dotychczas.

Wydaje mi się, że to są główne zagadnienia, które bu-
dzą nasze wątpliwości. Prosilibyśmy o głębszą nad nimi 
refleksję. Dziękuję bardzo.

podjęta z uwagi na oczekiwania samego środowiska ko-
morniczego. To Krajowa Rada Komornicza zwracała się do 
nas, do Ministerstwa Sprawiedliwości i do posłów z prośbą: 
zróbcie coś, dajcie nam coś na wzór tych rozwiązań, które 
przyjęte zostały w ustawie o radcach prawnych i adwo-
katach, rozwiązania usprawniające postępowanie dyscy-
plinarne, bo u nas pojawia się ten problem, nie dość tego, 
u nas problem tych deliktów dyscyplinarnych komorników 
zaczyna się nawarstwiać i możemy mieć kłopot z ich roz-
poznaniem w krótkim, rozsądnym terminie. Dlatego też ta 
nowelizacja uzyskała pełną aprobatę ze strony Ministerstwa 
Sprawiedliwości i my ją popieramy.

Na czym polega problem? Przede wszystkim chodziło 
nam o to, co było do tej pory zmorą, o te przewlekające się, 
nieustające postępowania sądowe przed sądem dyscypli-
narnym. Teraz po prostu niejako wymuszamy rozpatrzenie 
sprawy. Mówi się o tym, że powinna być ona rozpatrzona 
w pierwszym terminie, a jeżeli się nie da, to w drugim termi-
nie, nie dłuższym niż trzydzieści dni od daty odroczenia roz-
prawy. Zatem niejako wymuszamy rozpatrzenie sprawy.

Jest też możliwość rozpatrzenia sprawy pod nieobec-
ność samego obwinionego. Jeśli nie stawisz się, to i tak 
twoją rozprawę rozpoznają. To jest twoja sprawa i jeśli 
nie uczestniczysz, bo coś ci nie pasuje… Powinieneś za-
gwarantować swoją obecność na rozprawie dyscyplinarnej. 
Wyjątkowo, jeżeli jesteś obłożnie chory i sądowy lekarz 
powie, że rzeczywiście nie mogłeś się stawić na rozprawie 
dyscyplinarnej, można wnosić o odroczenie wyznaczonego 
terminu rozprawy.

Kwestia doręczania. Do tej pory był problem: a to 
przyszło pismo na adres zamieszkania, a to nie zostało 
odebrane, a to zostało odebrane po terminie. W tej chwili 
można doręczyć i na adres kancelarii, i na adres miejsca 
zamieszkania, nie dość tego, można drogą telefaksową 
doręczyć zawiadomienie o terminie rozprawy.

Na komisji dyscyplinarnej został wymuszony termin 
na wyznaczenie rozprawy. Gdy wpływa wniosek o rozpa-
trzenie sprawy, to w terminie siedmiu dni przewodniczący 
komisji dyscyplinarnej wyznacza skład sądzący. Chodzi 
o to, żeby to przyspieszyć.

Przerwanie biegu przedawnienia. Tutaj mamy jedną 
uwagę i przedkładamy ją pod rozwagę szanownej komi-
sji. Gdyby pojawiła się taka propozycja poprawki, to my 
byśmy ją zaaprobowali. Dotyczy to art. 73 ust. 2 przyjętej 
ustawy. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa się 
przez każdą czynność rzecznika dyscyplinarnego. W naszej 
ocenie jest tu pewne niedookreślenie, bo rzecznik dyscypli-
narny może również na przykład zażądać akt, a to będzie 
czynność techniczna. Dlatego proponowalibyśmy, żeby był 
on przerywany przez każdą czynność procesową. Wtedy 
sytuacja byłaby jasna. Czasem może być tak, że rzecznik 
zażąda akt, bo strona napisała skargę, ale stwierdzi, że tam 
nie ma żadnego deliktu dyscyplinarnego i w związku z tym 
nie podejmie działań.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy inne osoby też chciałyby się wypowiedzieć?
Bardzo proszę.



287. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji20

(Przewodniczący Michał Seweryński: Czy pan senator 
skończył?)

Jeszcze jedna sprawa.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę bardzo.)
Była tu mowa o wysokości kar, o tym, że to są duże 

krotności. Ja mam takie pytanie. Powiedzmy, że w prze-
strzeni publicznej pojawiła się taka kwestia, że w parla-
mencie czy też w rządzie były podejmowane prace na 
temat jakiegoś limitowania, oczywiście chodzi o górną 
granicę, wynagrodzeń komorników. Było to przedstawiane 
w atmosferze lekko sensacyjnej, mówiono, że te prace 
trwały, ale zostały przyblokowane, że tam było lobby itd., 
zresztą wkomponowano w to personalnie obecnego mini-
stra sprawiedliwości.

W związku z tym mam takie pytanie. Co w tej sprawie 
się dzieje? Czy coś się dzieje? Czy rząd pracuje? Czy może 
pracuje nad tym komisja sejmowa? Czy jest w dalszym cią-
gu determinacja, żeby tę sprawę jakoś uregulować, czy też 
na razie stan obecny uważa się za zadowalający lub też nie-
wymagający jakichś rozstrzygnięć? To jest moje pytanie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, zechce pan odpowiedzieć?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Nie wiem, czy uda mi się odpowiedzieć na wszystkie 

pytania, ale to, co ja bym ewentualnie pominął, to pan 
dyrektor uzupełni za mnie, bo mogę po prostu o czymś 
zapomnieć. Zacznę od końca.

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałbym 
powiedzieć o takiej sprawie. Otóż ciemne chmury nad 
zawodem komorniczym się obecnie mocno nawarstwiły. 
W Sejmie jest procedowana ustawa ograniczająca opłaty 
egzekucyjne z zakresu wykonywanych czynności komor-
niczych, a jednocześnie Ministerstwo Finansów zmieniło 
stanowisko w odniesieniu do zawodu komornika i obłożyło 
komorników podatkiem VAT, na przyszłość. Czy to nastąpi 
w październiku, czy w innym terminie, w każdym razie 
wszystkie czynności komornicze jako przychód będą ob-
łożone VAT. Do tej pory to było zwolnione z mocy ustawy, 
ustawa nie przewidywała VAT, teraz będzie to obłożone 
podatkiem VAT. Prawda jest też taka, że mówimy, aby 
tych nieszczęść nie zrzucać wszystkich od razu, trzeba 
to jakoś dozować, trzeba hartować, robić to pomału, bo 
od razu, podejmując jedną i drugą decyzję, to można po 
prostu komorników przygnieść. W związku z tym jest to 
procedowane po kolei i chcemy to zrobić na spokojnie.

Problem stawek. Pan prezes Krajowej Rady Komorniczej 
twierdzi, że to są zbyt surowe, zbyt wysokie stawki. Przy 
tej okazji chciałbym powiedzieć, że niektóre dochody ko-
morników też są bardzo wysokie. Jeżeli mówimy o karze 
pieniężnej, a komisja dyscyplinarna dojdzie do wniosku, 
że powinna być to kara za dane przewinienie, to ta kara 
powinna być adekwatna do dochodu. Przecież małej kan-
celarii komorniczej, kancelarii z małymi dochodami nikt 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Pani legislator ma swoją opinię. Może od razu popro-

simy o uwagi do uwag. Dobrze?
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Jeśli chodzi o pierwszą… Momencik, przepraszam bar-

dzo, ale jestem w zastępstwie kolegi, który sporządzał tę 
opinię. Praktycznie od razu mogę się odnieść do jednej z tych 
uwag, które pan przedstawił. Otóż mogę od razu wskazać, 
że zmiana dotycząca czynów, za które komornik może od-
powiadać dyscyplinarnie, dotyczy listy zawartej w art. 71 
ustawy, który nie jest zmieniany niniejszą ustawą. Zakres 
poprawek, jakie może wnosić Senat, wskazuje, że z punktu 
widzenia konstytucji wprowadzenie takiej poprawki na tym 
etapie postępowania jest niedopuszczalne. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Ja mam pytanie dotyczące niejako systemu instytucjo-

nalnego, bo tu wprowadzamy na przykład postępowanie 
dyscyplinarne, jak można wnosić z tych przepisów, które 
są zmieniane, jednoinstancyjne, czyli jest komisja dyscy-
plinarna…

(Głos z sali: I sąd powszechny.)
…i sąd, tak, i sąd powszechny. Jasne. Czy również w in-

nych korporacjach preferowany jest taki system, to znaczy 
jedna instancja dyscyplinarna i potem sąd powszechny?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pytam, bo pamiętam, że podejmowaliśmy taką inicjaty-

wę w ramach prac Komisji Ustawodawczej, ujednolicali-
śmy, na ile to było możliwe, te postępowania dyscyplinar-
ne, jeżeli chodzi o samą procedurę instytucjonalną, aby tam 
była możliwość odwołania się do sądu, tak by zapewnić 
realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Zresztą to jest 
już w tej chwili uznane przez sąd konstytucyjny, że po-
winno być możliwe odwołanie do sądu powszechnego, 
czyli zapewniona droga sądowa. Jak to się ma – mówię tu 
o samej procedurze rozpoznania, odwołania – do dotych-
czasowych przepisów?

Mam też takie pytanie. A mianowicie tworzy się tu 
– przynajmniej z opinii tak wynika, ja tego nie konfron-
towałem ze stanem aktualnym – instytucję rzecznika dys-
cyplinarnego. Wprawdzie dalej jest napisane, że jest on 
powoływany przez ministra sprawiedliwości. W związku 
z tym… Pytam, bo sądzę, że w tej chwili też istnieje jakiś 
rzecznik dyscyplinarny…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
A to kto jest tym oskarżycielem? Przedstawiciel mini-

stra sprawiedliwości i tak do…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest moje pytanie.
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Konstrukcja, która została przedstawiona w tym projek-
cie ustawy, w ustawie przyjętej już przez Sejm, rozszerza 
odpowiedzialność nie tylko w zakresie kar i wysokości 
tychże kar, ona dodaje do konstrukcji dotychczasowych 
organów procesowych i oskarżycieli instytucję rzecznika. 
Dawniej było tak, że gdy minister sprawiedliwości składał 
wniosek dyscyplinarny, który wszczyna – zresztą nadal tak 
będzie – postępowanie dyscyplinarne…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mówiąc krótko, komisja nie ma możliwości powie-

dzieć: nie, ten wniosek mi się nie podoba, ma braki formal-
ne, nie będę wszczynać postępowania. Taki wniosek auto-
matycznie wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Nadal 
tak będzie, minister nadal będzie mógł samodzielnie czy 
przez swojego pełnomocnika występować przed komisją, 
a dodatkowo będzie występował rzecznik.

To samo, jeżeli chodzi uprawnienia. Zachowaliśmy 
uprawnienia prezesów sadów rejonowych, okręgowych, 
apelacyjnych, tych wizytatorów itd. Rzecznik będzie 
organem, który będzie działał samodzielnie w zakresie 
prowadzonych spraw, wspomagająco w zakresie innych 
podmiotów, ale wszystkie te podmioty swoje uprawnienia 
zachowały.

Co istotne, tak jak pan minister to wskazał, minister 
sprawiedliwości powołuje komornika, odwołuje, zawiesza, 
reaguje na te wszystkie sytuacje, o których państwo sena-
torowie słyszeliście w przestrzeni medialnej. W każdym 
z tych przypadków to minister sprawiedliwości podejmo-
wał decyzję o zawieszeniu, składał wniosek dyscyplinarny, 
brał odpowiedzialność za konsekwencje, również w zakre-
sie rażących, uporczywych naruszeń prawa. Dziękuje.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie mają jeszcze jakieś uwagi? 

Jeżeli nie…
Pan senator, proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:
Tylko jedno pytanie. A czy państwo pracujecie nad pew-

ną… Tutaj mówicie, że to jest funkcjonariusz publiczny 
itd. Ja przepraszam, że przedłużam, ale chcę zadać pod-
stawowe pytanie. Jak to jest, że państwo mówicie, że to 
jest funkcjonariusz publiczny, ale komornik w zasadzie nie 
ruszy palcem, jeżeli mu się nie da zaliczki, trzeba zapłacić, 
żeby dokonał czynności? To jest trochę zaprzeczenie tej 
całej instytucji. Ja wiem, że można wnosić o zwolnienie 
od kosztów itd., ale…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To budzi pewne wątpliwości, jeżeli…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę pozwolić, żeby pan…
(Senator Bohdan Paszkowski: Dobrze, ja już skoń-

czyłem.)
To proszę bardzo.

nie będzie wymierzał kary w wysokości trzydziestokrot-
nej średniej, ale są też duże kancelarie – nie jest to tajem-
nica, możemy o tym publicznie powiedzieć – kancelarie 
z dochodem 500 tysięcy zł miesięcznie. To jaka to będzie 
dla nich kara w przypadku wymierzenia kary pieniężnej? 
Wprawdzie Sejm, cały parlament uchwalił już ustawę, która 
wejdzie w życie 1 stycznia, ograniczającą funkcjonowanie 
tych hurtowni komorniczych, ale ta ustawa musi zacząć 
funkcjonować, efekt ograniczający przyjdzie z czasem. 
A ta kara ma być współmierna do wielkości dochodów, 
ona ma być odczuwalna.

O jeszcze jednej sprawie chciałbym powiedzieć. 
Pamiętajmy o jednym, o tym, że nie możemy w sposób 
prosty porównywać zawodów zaufania publicznego, jakim 
są zawody adwokata i radcy prawnego, z zawodem komor-
nika, bo komornik jest przede wszystkim funkcjonariuszem 
publicznym. Jednej rzeczy mu nie zdejmujemy, on wyko-
nuje pewne czynności z zakresu wymiaru sprawiedliwości. 
To nie jest taki zawód, jak zawód adwokata, i to nie jest 
tak, że on może mieć swój kodeks etyczny. My mówimy 
wprost, czego nie wolno, za co będzie karany. W art. 71 
ustawy o komornikach jest wskazane, jakie to są czyny, są 
one ewidentnie, enumeratywnie, w sposób kazuistyczny 
wymienione, jest wskazane, że za to będzie odpowiedzial-
ność dyscyplinarna, żeby była jasność.

Jeżeli uchwalimy kodeks etyki, zasady deontologiczne, 
to rozmyjemy się w tej wodzie niedookreśloności. Wtedy 
przyjdą obrońcy, zaczną mówić, że to nie jest naruszenie 
zasad etycznych, a tamto to jest, i zgubimy się, zatracimy 
cały sens tego postępowania dyscyplinarnego. Jeszcze raz 
podkreślam, to jest funkcjonariusz publiczny, to nie jest 
taka osoba zaufania publicznego, jaką jest adwokat czy 
radca prawny.

Następna sprawa. Owszem, nie było rzecznika dys-
cyplinarnego. Uznaliśmy, że ten rzecznik jest potrzebny. 
Przy czym nie może to być rzecznik wyłaniany przez 
Krajową Radę Komorniczą czy przez izby, bo byłby on 
uzależniony od swojego środowiska, dlatego mianuje go 
minister. Wy przedstawcie kandydatów, a ja wybiorę spo-
śród kandydatów tego, który będzie rzecznikiem. Minister 
chce mieć na to wpływ. Skoro – jeszcze raz to powiem – 
jest to funkcjonariusz publiczny, to my też chcemy mieć 
w tym udział i ponosimy za to odpowiedzialność. W ja-
kim sensie? W takim, że odium spada na Ministerstwo 
Sprawiedliwości.

(Senator Bohdan Paszkowski: A kto był tym rzeczni-
kiem…)

Nie było tego w ustawie.
(Głos z sali: Panie Ministrze, jeszcze…)
Pan dyrektor zaraz uzupełni.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:
Rafał Reiwer, zastępca dyrektora Departamentu 

Wykonania Orzeczeń i Probacji.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
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uznać za zły, to odsyłam do tego, co się działo w notariacie 
przed zmianą tego systemu, kiedy notariusze byli rzeczy-
wiście urzędnikami państwowymi i w ogóle niczego nie 
można było załatwić.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, nie widzę, aby ktoś zgłaszał jakieś 

poprawki.
Ja zgłoszę jedną poprawkę, bo mnie przekonuje propo-

zycja pan ministra, żeby wprowadzić sformułowanie „czyn-
ność procesowa”. Chodziłoby o to, aby bieg przedawnienia 
dyscyplinarnego przerywany był przez każdą czynność 
procesową.

Przejmuję taką poprawkę i poddaję ją pod głosowanie.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki 

redakcyjnej? (6)
Dziękuję bardzo.
Poprawka została przyjęta.
Kto jest za przyjęciem ustawy? (6)
Dziękuję bardzo.
Zamknęliśmy ten punkt.
Sprawozdawcą będzie…
(Senator Jan Rulewski: Na sprawozdawcę ja propo-

nuję profesora Seweryńskiego, bo zgłosił najwięcej po-
prawek.)

(Głos z sali: Tak, jedną.)
Tak, ja mogę być sprawozdawcą, proszę mnie wpisać.
Kończymy prace nad tym punktem.
Dziękuję panu ministrowi, dziękuję panom, bardzo 

dziękuję panu posłowi za referat.
Przechodzimy do pracy nad ostatnim punktem.
Panowie Senatorowie, ostatni punkt porządku na tym 

posiedzeniu dotyczy petycji o podjęcie uchwały w sprawie 
upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie.

Komisja zobowiązała mnie, ażebym w tej sprawie odbył 
konsultację z panem marszałkiem, ponieważ stwierdzili-
śmy, że ta petycja została zgłoszona za późno, żebyśmy 
mogli się dostosować do regulaminu. Moglibyśmy się nią 
zająć, gdyby marszałek wyraził zgodę na niedotrzymanie 
tego terminu.

Pan marszałek wypowiedział się negatywnie w tej spra-
wie. Wobec tego nie możemy podjąć uchwały w sprawie 
uczczenia tej rocznicy. Nie ma tu względów merytorycz-
nych, tylko są względy formalne, to znaczy Regulamin 
Senatu. Wobec tego nie możemy dalej procedować nad 
tą uchwałą.

Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Panie Przewodniczący, skoro wybory odbędą się paź-
dzierniku, to znaczy, że w następnym roku też takiej uchwa-
ły nie będzie można podjąć. Jeśli my w tym roku tego nie 
zgłosimy, a następna kadencja rozpocznie się w listopadzie, 
to ten projekt też nie będzie mógł być w następnym roku 
przez nikogo zgłoszony. Prawda?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, obecny sys-

tem nie uzależnia wszczęcia czynności egzekucyjnych ko-
mornika od jakiejkolwiek wpłaty, nakazuje komornikowi 
niezwłoczne podjęcie czynności po złożeniu wniosku eg-
zekucyjnego bez jakiejkolwiek wpłaty, czyli nie ma czegoś 
takiego, jak wpis czy opłata stała.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Żądają na własną 
rękę?)

Ale rzeczywiście różnie to w praktyce wygląda, bo 
komornicy żądają zaliczek na przykład na koresponden-
cję. Tak?

(Głos z sali: Tak.)
(Głos z sali: Na wydatki.)
Na wydatki, które są związane…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, różnie to wygląda. Zdarzają się przypadki, w któ-

rych nie znajduje to uzasadnienia w przepisach ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji, czy przepisy, które 
mówią o zaliczkach na wydatki, są nadużywane, ale co 
do zasady – i to znajduje uzasadnienie – żądają zaliczek 
na wydatki związane chociażby z czynnościami biegłych 
w postępowaniu egzekucyjnym.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Ale nie odpowiedział pan na pytanie. Czy jest jakakol-

wiek podstawa prawna dla komornika, żeby mógł żądać 
zaliczki?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:
Tak. Są takie podstawy prawne. Przy czym również 

w projekcie, który jest przedmiotem obecnych obrad Sejmu, 
jest pomysł doprecyzowania kwestii zaliczek, szczegóło-
wego wskazania celu zaliczek, terminu do wezwania. Tym 
kwestiom jest poświęcony projekt, o którym pan minister 
wspomniał, który dotyczy również – panowie senatorowie 
o to pytali – obniżenia opłat egzekucyjnych.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Ja mam nie tyle pytanie, ile chciałby tu trochę bronić 

tego systemu, bo takim najlepszym przykładem sprywaty-
zowanego urzędnika jest notariusz. Nikogo z nas nie dziwi 
to, że u notariusza za pewne czynności musimy płacić. Tak 
skonstruowany jest ten system. A jeżeli ktoś chciałby go 
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Sekretarz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 
Elżbieta Owczarek:

Jutro spotykamy się o godzinie 9.00 w sali nr 182 i pra-
cujemy nad ustawą o uzgodnieniu płci, a od godziny 11.00 
wspólnie z Komisją Ustawodawczą omawiamy trzy usta-
wy, ale w tej chwili, proszę mi wybaczyć, nie pamiętam 
ich tytułów.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Obawiam się, że pan senator ma rację.
(Senator Robert Mamątow: Szkoda.)
Czy panowie senatorowie mają jeszcze jakieś inne spra-

wy? Na tym posiedzeniu już nie.
Wobec tego zapraszam panów senatorów na następne 

posiedzenie o godzinie 15.00 w tej samej sali, w której 
jesteśmy teraz. Będzie to wspólne posiedzenie z Komisją 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
obejmujące trzy ustawy: o Straży Granicznej, o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony i o prawie o zgromadzeniach. 
Posiedzenie przewidziane jest na dwie godziny.

A panią sekretarz poproszę o przypomnienie, jak to 
będzie wyglądało jutro.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 57)
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