
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Ustawodawczej 

Data posiedzenia: 27 sierpnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 413 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Bohdan Paszkowski. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

17 marca 2015 r. (sygn. akt S 3/15) dotyczącego ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

10 grudnia 2014 r. (sygn. akt K 52/13) dotyczącego ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

20 stycznia 2015 r. (sygn. akt K 39/12) dotyczącego ustawy z dnia 

23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. 

4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) dotyczącego ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Grzegorz Czelej, Helena Hatka, 

Maciej Klima, Izabela Kloc, Andrzej Matusiewicz, Bohdan 

Paszkowski, Leszek Piechota, Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, 

Piotr Wach, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 sekretarz stanu Kazimierz Plocke ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów: 

 zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego Piotr Koziński, 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

 prawnik Zuzanna Warso, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. (sygn. akt S 3/15) 

dotyczące ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przedstawiła  

przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. W postanowieniu sąd wskazał 

na celowość podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do uregulowania kwestii 

medycznego wykorzystania marihuany, w celu realizacji prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej ze strony państwa. 

Według uczestniczącego w posiedzeniu podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora 

Radziewicza-Winnickiego nie jest konieczne wydawanie nowych aktów prawnych czy też 

dokonywanie nowelizacji prawa farmaceutycznego w zakresie takiego wykorzystania 

marihuany, ponieważ obecny stan prawny pozwala wyłącznie na stosowanie związków 

chemicznych zawartych w marihuanie, a sama marihuana nie jest używana do celów 

medycznych. Wiceminister Radziewicz podkreślił, że podczas rozpatrywania przez Trybunał 

Konstytucyjny sprawy o sygnaturze SK 55/13, gdzie badano zgodność z konstytucją art. 62 

ust. 1 i art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wydano także rozpatrywane na 

posiedzeniu postanowienie sygnalizacyjne, nikt z uczestników postępowania nie wystąpił do 

ministra zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Senator Andrzej Matusiewicz poinformował, że w Sejmie został złożony projekt poselski 

wykonujący zalecenia postanowienia, zawierający m.in. delegację dla właściwych ministrów 

do wydania wykazu stosowanych środków leczniczych, jednak wątpliwe jest, aby prace 

legislacyjne zostały zakończone w obecnej kadencji. Biorąc to uwagę, senator Matusiewicz 

zgłosił wniosek o nieinicjowanie prac ustawodawczych dotyczących postanowienia. 

Komisja jednomyślnie poparła wniosek. 

 

Konkluzja: Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji 

rozpatrywanego postanowienia. 

 

Ad 2. 

 

Sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt K 52/13) 

dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przedstawił senator 

Bohdan Paszkowski. Trybunał uznał, że art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt w zakresie, 

w jakim nie zezwala na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni według szczególnych zasad 

wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności, ponieważ w sposób nieproporcjonalny określa konstytucyjnie 

umocowane wartości ochrony zwierząt względem wolności religii. W ocenie sądu ochronie 

zwierząt nie powinno przysługiwać pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji 

gwarantującymi wolność religii. Trybunał nie odroczył wykonania wyroku. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, powołując 

się na rozporządzenie Rady nr 1099/2009, wyjaśnił, że tzw. ubój rytualny zwierząt, według 

norm wynikających z prawa religijnego właściwego dla danego wyznania, z poszanowaniem 

wymagań prawa polskiego, nie będzie zagrożony sankcją karną. 

Mając na uwadze wyjaśnienia przedstawione przez wiceministra Plockego, senator Bohdan 

Paszkowski zgłosił wniosek o nieinicjowanie prac ustawodawczych w sprawie 

rozpatrywanego wyroku. 

Komisja w głosowaniu jednomyślnie poparła wniosek. 

 

Konkluzja: Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji 

rozpatrywanego wyroku. 

 

Ad 3. 

 

Sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt K 39/12) 

dotyczącego ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli omówił senator 
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Bohdan Paszkowski. Trybunał uznał, że art. 29 ustawy o NIK w zakresie, w jakim uprawnia 

upoważnionych przedstawicieli izby do przetwarzania danych wrażliwych (m.in. 

ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne, kod genetyczny, nałogi lub 

informacje o życiu seksualnym), jest niezgodny z konstytucją. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko wyjaśniła, że uchwalona dnia 

20 marca 2015 r. nowelizacja ustawy o NIK stanowi wykonanie wyroku. 

Przewodniczący obradom senator Bohdan Paszkowski zaproponował odroczenie 

podejmowania decyzji w sprawie dalszego procedowania nad omawianym wyrokiem. 

Sprzeciwu w tej sprawie nie było. 

 

Konkluzja: Komisja odroczyła decyzję w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

 

Ad 4. 

 

Sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) 

dotyczącego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe omówiła przedstawicielka 

Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. Trybunał, badając pytania prawne sądu 

dotyczące kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego 

z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego, uznał, że umożliwienie bankom 

wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest przywilejem naruszającym zasadę 

równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji). Trybunał wykonanie wyroku odroczył do 

dnia 1 sierpnia 2016 r. 

Katarzyna Konieczko dodała, że w Sejmie kończą się prace ustawodawcze nad wykonaniem 

omawianego wyroku, a do przesądzenia została jeszcze kwestia tego, z jaką datą instytucja 

bankowego tytułu egzekucyjnego miałaby zostać usunięta z systemu prawnego. 

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów Piotr Koziński potwierdził, że projekt jest po drugim 

czytaniu w Sejmie, i wyraził nadzieję, że niebawem zostanie uchwalony i przekazany do 

Senatu. 

Senator Bohdan Paszkowski zaproponował, aby ostateczną decyzję w sprawie realizacji tego 

wyroku komisja podjęła, znając ostateczny kształt ustawy uchwalonej przez Sejm. 

Komisja jednomyślnie poparła ten wniosek. 

 

Konkluzja: Komisja odroczyła podjęcie decyzji o przygotowaniu inicjatywy ustawodawczej w celu 

wykonania rozpatrywanego wyroku wobec zaawansowanych prac legislacyjnych w Sejmie. 

 

Opracowano w BPS 


