
 

N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Obrony Narodowej 

Data posiedzenia: 1 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 109 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Wojciech Skurkiewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

wojskowych (druk senacki nr 1050, druki sejmowe nr 2675, 3189 

i 3189-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Jarosław Duda, 

Maciej Grubski, Andrzej Owczarek, Wojciech Skurkiewicz, Józef 

Zając, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Wojciech Hajduk ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Obrony Narodowej: 

 szef Oddziału Orzecznictwa i Dyscypliny w Departamencie 

Kadr płk Andrzej Zalewski, 

 kierownik Zespołu Prac Parlamentarnych w Departamencie 

Prawnym Tadeusz Sokołowski, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk. 

Wyjaśnił, że celem ustawy jest wprowadzenie w ustawie  Prawo o ustroju sądów 

wojskowych zmian analogicznych do tych, które w 2012 r. zostały dokonane w ustawie 

o ustroju sądów powszechnych. Dotyczy to rozwiązań w zakresie nadzoru sprawowanego 

przez ministra sprawiedliwości oraz prezesów sądów w sądach wojskowych, tak jak to ma 

miejsce w sądach powszechnych, zarówno w zakresie nadzoru zewnętrznego sprawowanego 

przez ministra sprawiedliwości, jak i nadzoru wewnętrznego sprawowanego nad działalnością 

sądów przez prezesów sądów. W imieniu ministra sprawiedliwości nadzór nad działalnością 

sądów sprawuje sędziowska służba nadzoru, w skład której wchodzą sędziowie delegowani do 

ministerstwa. Pozostałe regulacje związane są z powoływaniem prezesów i wiceprezesów 

sądów w sposób analogiczny jak w przypadku sądów powszechnych. Kolejne zmiany dotyczą 

przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialności sędziów wojskowych za składanie 

fałszywych oświadczeń majątkowych oraz uprawnień ministra w zakresie postępowania 

dyscyplinarnego. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko przedstawiła uwagi biura 

i zaproponowała wniesienie do ustawy poprawek. Uwagi te dotyczyły doprecyzowania 

szeregu przepisów ustawy, m.in. w kwestii przedstawiania kandydatów na prezesa sądu oraz 

jego zastępcę, opiniowania tych kandydatur, wydania zarządzenia o usunięciu dokumentów 

z akt personalnych prezesa lub zastępcy prezesa sądu wojskowego w związku z zatarciem 

(uznaniem za niebyłe) uwagi oraz wprowadzenia kryterium na pozostawienie zgłoszenia na 

stanowisko sędziowskie bez rozpatrzenia. Katarzyna Konieczko zaproponowała również 

doprecyzowanie przepisów dotyczących usunięcia z dokumentów zawartych w aktach 

sędziów, którzy nie sprawują funkcji prezesa bądź jego zastępców, dokumentów związanych 
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z uwagą zawróconą sędziemu, gdy uległa ona zatarciu. Pozostałe propozycje polegały na 

usunięciu błędów redakcyjnych bądź błędnych odesłań do innych przepisów ustawy. 

Senator Wojciech Skurkiewicz przejął większość poprawek zaproponowanych przez Biuro 

Legislacyjne. 

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Wojciecha Skurkiewicza. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Wojciecha Skurkiewicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1050). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


