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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych 
(druk senacki nr 1050, druki sejmowe nr 2675, 3189 i 3189-A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Wojciech 
Skurkiewicz)

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dzień dobry. Witam państwa.
Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Obrony 

Narodowej.
Dziś rozpatrujemy ustawę o zmianie ustawy – Prawo 

o ustroju sądów wojskowych.
W posiedzeniu komisji biorą udział – witam wszyst-

kich serdecznie –następujące osoby: pan Wojciech Hajduk, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; 
pani Grażyna Leoncewicz, główny specjalista do spraw 
legislacji w Wydziale Prawa Ustroju Sądów, Prokuratury 
i Służby Więziennej w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości; pani Katarzyna Mizera, 
główny specjalista, sędzia w Wydziale Prawa Ustroju 
Sądów, Prokuratury i Służby Więziennej w Departamencie 
Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości; pan pod-
pułkownik Arkadiusz Czerwoniuk, główny specjalista, 
sędzia w Wydziale Sądów Powszechnych i Wojskowych 
– Karnym w Departamencie Sądów, Organizacji 
i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie 
Sprawiedliwości; pan pułkownik Andrzej Zalewski, szef 
Oddziału Orzecznictwa i Dyscypliny w Departamencie 
Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, i oczywiście 
niezawodnie pan Tadeusz Sokołowski, który koordynuje 
współpracę między MON i parlamentem, oraz pani me-
cenas Katarzyna Konieczko, ekspert do spraw legislacji 
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu. Witam pa-
nów senatorów, witam państwa.

Otwieram dzisiejsze posiedzenie komisji.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że propozycja, 

z którą, jak przypuszczam, wszyscy się zapoznaliśmy, nie 
przysporzy nam większych trudności.

Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Chcę wskazać, że procedowana dzisiaj przez Wysoką 

Komisję ustawa ma na celu wprowadzenie zamian ana-
logicznych do zmian, jakie zostały wprowadzone w roku 

2012 w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Chodzi 
o wprowadzenie symetrycznych rozwiązań w zakresie nad-
zoru sprawowanego przez ministra sprawiedliwości i przez 
prezesów sądów w sądach wojskowych do rozwiązań, jakie 
mają miejsce w przypadku sądów powszechnych. W szcze-
gólności wprowadza się instytucje nadzoru zewnętrznego 
nad działalnością sądów sprawowanego przez ministra 
sprawiedliwości i nadzoru wewnętrznego sprawowanego 
przez prezesów sądów. Nadzór…

(Głos z sali: Panie Ministrze, proszę troszeczkę bliżej 
mikrofonu…)

Dobrze, przepraszam.
W imieniu ministra sprawiedliwości nadzór nad działalno-

ścią sądów, ten nadzór zewnętrzny, sprawuje sędziowska służ-
ba składająca się z sędziów delegowanych do ministerstwa.

Kolejne rozwiązania, które znalazły się w projekcie, to 
rozwiązania związane z powoływaniem prezesów sądów. 
Prezesa sądu okręgowego powołuje minister sprawiedli-
wości w porozumieniu z ministrem obrony narodowej 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Zgromadzenia Sędziów 
Sądów Wojskowych. Procedura przewiduje sytuację, 
w której pozytywna opinia w tym zakresie nie zostanie 
uzyskana. Wówczas przewiduje się rozwiązanie analo-
giczne do rozwiązania, jakie jest w ustawie o ustrojach 
sądów powszechnych, a mianowicie takie, że minister, 
jeżeli chce powołać konkretną osobę, musi uzyskać zgodę 
Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej 
Rady Sądownictwa jest dla ministra wiążąca – minister 
musi wtedy rozpatrzeć kolejną kandydaturę.

Jeżeli chodzi o powołanie wiceprezesów sądów okrę-
gowych, to ich również powołuje minister sprawiedliwości 
w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, ale po 
uzyskaniu opinii kolegium sądu okręgowego.

Kolejne zmiany dotyczą przetwarzania danych osobo-
wych w zakresie, w jakim przetwarzają te dane minister 
sprawiedliwości czy prezesi sądów. Jest to odzwierciedlenie 
sytuacji, która została ujęta w ustawie o ustrojach sądów 
powszechnych, ale z taką zmianą, że w sądach wojskowych 
nie wprowadza się rozwiązań technicznych, które już zosta-
ły wprowadzone w sądach powszechnych. I dlatego, mó-
wiąc krótko, analogiczna regulacja będzie wykorzystywana 
zupełnie inaczej w przypadku sądownictwa wojskowego.

Kolejne rozwiązania dotyczą wprowadzenia odpowie-
dzialności za składanie fałszywych… za podawanie nie-
prawdy w oświadczeniach majątkowych, wprowadzenia 
możliwości żądania przez ministra akt w ramach wprowa-
dzanego nadzoru zewnętrznego.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 03)
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gium wojskowego sądu okręgowego mieści się opiniowanie 
wyłącznie zastępców prezesów sądów wojskowych. Skoro 
na mocy tej ustawy decydujemy, że powoływanie prezesów, 
opiniowanie prezesów, kandydatów na prezesów, będzie 
mieściło się w kompetencjach zgromadzenia, to zasadne 
jest, aby uściślić, że kolegium wyraża opinię tylko w przy-
padku zastępcy prezesa kolegium. Ta poprawka dotyczy 
art. 1 pkt 4 – chodzi o nowe brzmienie pktu 2.

Kolejne propozycje, które chciałabym tu przedstawić, 
a zarazem zarekomendować panom senatorom do przyję-
cia, dotyczą instrumentu, który jest już w ustawie, ale tutaj 
zostaje, że tak powiem, nieco rozciągnięty. A mianowicie 
minister sprawiedliwości będzie mógł zwrócić uwagę oso-
bie, która kieruje sądem, jeśli zostaną stwierdzone uchy-
bienia w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem sądu. 
Ustawa przesądza, że taka uwaga będzie podlegać zatarciu 
po upływie pięciu lat, i co się z tym wiąże, prezes sądu, jak 
stanowi przepis, będzie zarządzał usunięcie z akt personal-
nych sędziego dokumentów, o których mowa w §4 i §5. 
Chodzi o art. 1 pkt 7 lit. c, dodawany §8. Problem dotyczący 
tego przepisu jest taki, że redakcja tego przepisu jest trochę 
niezręczna. Wydaje się, że ustawodawcy chodziło o coś 
więcej niż o to, żeby prezes sądu sam w stosunku do sa-
mego siebie zarządzał usunięcie określonych dokumentów 
z akt. A jeżeli intencja byłaby tylko taka, to należałoby się 
zastanowić, czy prezes powinien taką decyzję podejmować 
sam w stosunku do samego siebie.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Przepraszam. Jeśli pani pozwoli, mam jedno pytanie.
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Tak?)
Czego dotyczy §4 lub §5? Co miałoby ulegać zatarciu?

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Już wyjaśniam. Chodzi o zatarcie tej pisemnej uwagi, 

którą minister może skierować do prezesa lub zastępcy 
prezesa, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość w funkcjonowa-
niu sądu. Innymi słowy, minister daje w ten sposób wyraz 
temu, że prezes czy zastępca prezesa nieprawidłowo spra-
wował nadzór wewnętrzny, który leży w jego kompetencji. 
Rozróżnienie między §4 i §5 jest związane z tym, że upraw-
nienia te przysługują z jednej strony ministrowi sprawie-
dliwości, o czym mówi §4… §5 mówi o tym, że analogicz-
ne uprawnienie czy w zasadzie kompetencja przysługuje 
ministrowi obrony narodowej. Chodzi tutaj o dokumenty, 
które mówią o zwróceniu uwagi. Jednocześnie, co wynika 
z §6, prezes może się ustosunkować do takiego wytyku, 
składając swoje zastrzeżenia. I właśnie ten §8 przesądza, 
że po upływie pięciu lat te dokumenty powinny zniknąć 
z akt personalnych.

Teraz chciałabym wrócić do tego, o czym mówiłam. 
Na posiedzeniu komisji praw człowieka zgodziliśmy się co 
do tego, że bardziej prawidłowe byłoby takie rozwiązanie, 

Wydaje mi się, że pokrótce przedstawiłem Wysokiej 
Komisji projektowane zmiany w procedowanej ustawie. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o prezentację, przed-

stawienie opinii, bo wiem, że jest kilka uwag co do samego 
tego dokumentu.

Proszę bardzo, Pani Mecenas.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję bardzo.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Jeśli panowie senatorowie nie wyrażą sprzeciwu, 

to chciałabym przedstawić nie tyle konkluzje zawar-
te w opinii, ile wnioski, do których doszliśmy wspólnie 
z Ministerstwem Sprawiedliwości na posiedzeniu Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która w tej spra-
wie obradowała, co pozwoliło nam wypracować wspólne 
stanowisko dotyczące wątpliwości, które były przedstawio-
ne w opinii Biura Legislacyjnego, ale nie zostały poparte 
konkretną poprawką.

Jeśli chodzi o pierwsze poprawki, które były przed-
miotem obrad wspomnianej komisji, to zgodziliśmy się, 
że w dwóch przepisach, a mianowicie w art. 1 w pkcie 3, 
w dodawanych §4c i §4d, należy doprecyzować, że kandy-
data do zaopiniowania przez odpowiedni organ przedstawia 
minister sprawiedliwości. Skąd potrzeba wprowadzenia 
takiej poprawki? Chodzi o to, że w przypadku, gdy mamy 
do czynienia z powołaniem bądź odwołaniem prezesa czy 
zastępcy prezesa sądu wojskowego… Dokonuje tego mini-
ster sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem obrony 
narodowej. Jeśli chodzi o nieco wcześniejszy etap, czyli 
sytuację, kiedy dopiero przedstawiamy do zaopiniowania 
zamiar powołania czy odwołania, ustawa w dwóch miej-
scach precyzuje, że jeśli chodzi o powołanie prezesa, robi 
to sam minister sprawiedliwości, a gdy mamy do czynienia 
z odwołaniem prezesa albo zastępcy prezesa, taki zamiar 
przedstawia minister sprawiedliwości w porozumieniu 
z ministrem obrony narodowej. A więc mogłaby powstać 
wątpliwość, kto przedstawia zastępcę prezesa do zaopinio-
wania w przypadku powołania, bo ustawa tego nie przesą-
dza. Tymczasem my chcemy jednoznacznie przesądzić, że 
to sam minister sprawiedliwości po uzyskaniu opinii, już 
w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, dokonu-
je tego formalnego aktu powołania. I na tym polegałyby 
dwie pierwsze poprawki do art. 1 pkt 3 – dodawane §4c 
i §4d zostałyby wzbogacone o zdanie drugie, wyrażające 
właśnie taką myśl.

Jeśli chodzi o poprawkę, która była już rekomendowana 
w opinii Biura Legislacyjnego, to jest to poprawka, która 
nawiązuje właśnie do tego, co powiedział przed chwilą pan 
minister. Chodzi o to, by przesądzić, że w kompetencji kole-
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o ustroju sądów powszechnych w przypadku procedury 
nominowania sędziego. W przypadku nominowania sę-
dziego sądu wojskowego takiego systemu w ogóle się nie 
wykorzystuje. Nie wykorzystuje go ani minister, ani prezesi 
sądów, ani Krajowa Rada Sądownictwa. W związku z tym 
to odesłanie nie powinno tego przepisu obejmować i ta 
zmiana jest nieprawidłowa.

No i ostatnia korekta, która jest niezbędna. W końcowej 
części wyliczenia jest wymieniony art. 57 §5 jako podstawa 
wydania przepisów wykonawczych, tymczasem przepisem, 
który upoważnia do wydania rozporządzenia, jest art. 57 
§9. Jest to zwykła, jak się wydaje, omyłka.

Jestem winna jeszcze jedno wytłumaczenie. Na posie-
dzeniu komisji praw człowieka nie zgodziliśmy się co do 
jednej rekomendacji, która była zawarta w opinii. Biuro 
rekomendowało zmianę formuły zawartej w art. 1 pkt 13. 
Chodzi tu o zmianę brzmienia §7, który ma stanowić, że 
oświadczenie, o którym mowa w §1, czyli oświadczenie 
o stanie majątkowym, jest składane pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za fałszywe zeznania. W naszej opinii 
bardziej prawidłowe byłoby sformułowanie, że jest odpo-
wiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia, 
niemniej ministerstwo stało na stanowisku, że to pierwsze 
sformułowanie będzie prawidłowe. Jest, że tak powiem, 
dwugłos w tym zakresie, jeśli chodzi o obowiązujące usta-
wy – jedne stosują tę pierwszą formułę, a inne formułę 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Pani Mecenas.
Czy pan minister chce powiedzieć kilka słów na temat 

tej propozycji?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Postaram się najkrócej, jak można. Te propozycje były 
ustalone z ministerstwem, więc siłą rzeczy nie zgłaszamy 
co do nich żadnych zastrzeżeń.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Co do kwestii przyjmowania poprawek – oczywiście 
za chwilę otworzę dyskusję – to chciałbym, jeśli któryś 
z senatorów przejmie poprawki… chciałbym, żeby pani 
prezentowała poszczególne poprawki.

Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, otwieram 
dyskusję.

Proszę, kto chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Jak rozumiem, co do tych kwestii nie ma wątpliwości. 

Ja chciałbym tylko prosić o wyjaśnienie ostatniej kwestii, 
o której pani wspominała. Jaka jest różnica między odpo-
wiedzialnością karną za fałszywe zeznania i odpowiedzial-
nością karną za złożenie fałszywego oświadczenia?

że w przypadku prezesa sądu najwyższego szczebla, sądu 
okręgowego decyzje będzie podejmował minister sprawie-
dliwości, a w przypadku pozostałych osób funkcyjnych 
– prezes sądu okręgowego, bo to on jest ich przełożonym 
w ramach tego nadzoru wewnętrznego. Ale to jest jedna 
rzecz. Jednocześnie bowiem należy zauważyć, że w ustawie 
nie ma takiej instytucji, jeżeli chodzi o wytknięcie uchybie-
nia sędziemu szeregowemu, czyli sędziemu orzecznikowi, 
a ustawa taką rzecz przewiduje… Chodzi o §3, który jest 
tutaj zmieniany na mocy lit. b. I wydaje się, że tak jak w są-
dach powszechnych – tu nawiążę do tego, o czym mówił 
pan minister, to znaczy tego, że harmonizujemy te regulacje 
w sądach wojskowych i sądach powszechnych… Tam jest 
taka możliwość, że usuwa się dokumenty po upływie pięciu 
lat. A więc wydaje się, że również w tym przypadku takie 
rozwiązanie byłoby słuszne i należałoby je wprowadzić. 
Można to uczynić poprzez zmianę odesłania w art. 70 §1. 
Ten przepis też jest zmieniany tą ustawą.

Dalej. Należy wskazać, że ustawa przewiduje instrument 
w postaci informacji rocznej – minister sprawiedliwości 
może ją przyjąć bądź odmówić jej przyjęcia. W przypadku, 
gdy odmówi przyjęcia, prezes sądu ma możliwość złożenia 
zastrzeżeń. Po zapoznaniu się z tymi zastrzeżeniami, jak 
stanowi przepis art. 15f §1, minister sprawiedliwości w ter-
minie czternastu dni od dnia otrzymania zastrzeżeń może 
podtrzymać uwagę lub uchylić ją w całości lub w części. 
Wydaje się, że jest to błąd terminologiczny, bo nie chodzi 
tutaj o podtrzymanie uwagi, tylko o odmowę przyjęcia 
informacji rocznej albo o odstąpienie od takiej decyzji. To 
jest uwaga, która również była zawarta w opinii – tam ta 
poprawka została już zredagowana.

Co do pozostałych poprawek, to na posiedzeniu 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zgo-
dziliśmy się, że należy skorygować odesłania, które są za-
warte w art. 1 pkt 17 lit. a – chodzi o dość duże wyliczenie 
przepisów ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych. 
Oprócz tego, o czym przed chwilą mówiłam… Chodzi 
również o rozszerzenia odesłania do art. 37. Obecnie jest 
mowa o §8, a propozycja byłaby taka, aby to rozszerzyć 
o §7, czyli przepis, który mówi o usuwaniu z akt sędzie-
go orzecznika tej uwagi i ewentualnych zastrzeżeń. Jest 
jeszcze pytanie, czy nie należałoby tego rozszerzyć bar-
dziej, o §6. Wydaje się, że tak, bo z naszych rozmów 
z ministerstwem wynika, że ustawa – Prawo o ustroju 
sądów wojskowych nie zwiera regulacji mówiącej o tym, 
że te dokumenty trafiają do akt. A jest chyba logiczne, że 
jeżeli ustawodawca decyduje, że coś usuwa się z akt, to 
najpierw to musi do tych akt trafić. A więc wydaje się, że 
także tutaj należałoby to odesłanie rozszerzyć.

I trzy sugestie co do błędów, jakie są w odesłaniach, su-
gestie Biura Legislacyjnego zawarte już w opinii. W pierw-
szej części przepisu jest odesłanie do art. 57b–57i, a w dal-
szej części przepisu pojawia się art. 57i §4. W związku z tym 
należy to odesłanie odpowiednio zmodyfikować, tak aby 
dwa razy ten sam przepis, §4, nie był ujęty w odesłaniu.

Druga propozycja dotyczy kolejnego wyliczenia, czy-
li art. 58 §1 i §3–6. Chodzi tutaj o następującą kwestię: 
w obecnym brzmieniu przepisu tym odesłaniem nie jest 
objęty §4b, gdyż jest on poświęcony systemowi teleinfor-
matycznemu, który funkcjonuje na gruncie ustawy – Prawo 
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no chociażby w takim aspekcie… Poprzednio sędzia nie 
mógł złożyć zastrzeżeń. Po jednym z orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego w prawie o ustroju sądów powszechnych 
dodano taką możliwość, dodano ją również na gruncie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych. A więc je-
żeli chcemy, żeby te regulacje były spójne, koherentne, to 
należałoby także o to zadbać.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Okej, super. Dziękuję bardzo.
Czy są jakieś pytania panów senatorów? Nie widzę.
Pani Mecenas, pani będzie prezentowała poszczególne 

poprawki, które zostały wypracowane, a senatorowie, jak 
rozumiem, albo je przejmą, albo nie. Następnie te poprawki, 
które zostaną przejęte, poddamy pod głosowanie.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Nad dwiema pierwszymi poprawkami – oczywiście 
jeśli decyzja panów senatorów będzie taka, aby nad nimi 
głosować – proponowałabym głosować łącznie. Chodzi 
o te dwa dodawane zdania. Pierwsze zdanie… W art. 1 
w pkcie 3, w §4c dodawalibyśmy zdanie: „Kandydata 
na zastępcę prezesa wojskowego sądu okręgowe-
go przedstawia kolegium Minister Sprawiedliwości”. 
Odpowiednio w tym samym artykule w pkcie 3, w §4d 
dodawalibyśmy zdanie drugie o następującym brzmie-
niu: „Kandydata na zastępcę prezesa wojskowego sądu 
garnizonowego przedstawia kolegium oraz prezesowi 
Minister Sprawiedliwości”.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dobrze. Mamy propozycje tych poprawek. Ja te dwie 
poprawki przejmuję.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tych popra-
wek? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Dziękuję.
Proszę o kolejne propozycje.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Propozycja poprawki trzeciej jest następująca. W art. 1 
w pkcie 4, pkt 2, któremu nadajemy nowe brzmienie usta-
wą, miałby brzmieć następująco: „wyrażanie opinii w spra-
wach powołania zastępców prezesów sądów wojskowych”. 
Chodzi o to, aby kolegium już nie opiniowało prezesów 
sądów wojskowych, bo to będzie kompetencja zgroma-
dzenia ogólnego.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Trudno powiedzieć jednym zdaniem. W opinii Biura 

Legislacyjnego formuła odpowiedzialności za złożenie 
fałszywego oświadczenia jest prawidłowa, ale przyznaję, 
że w ustawach mówi się o odpowiedzialności karnej za 
fałszywe zeznania. Prawdopodobnie jest to kwestia tego, 
że w poprzednim kodeksie karnym mieliśmy tylko takie 
przestępstwo – składania fałszywych zeznań; nie było 
fałszywego oświadczenia, o którym teraz mówi się w §6 
w art. 233. Być może ten błąd ciągnie się za nami właśnie 
z tego powodu, że kiedyś tej odpowiedzialności nie było – 
ona została wypracowana przez orzecznictwo – a więc siłą 
rzeczy w ustawie odsyłano do przepisu, który mówił o fał-
szywych zeznaniach, a nie o fałszywym oświadczeniu.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Jeszcze jedna kwestia, dotycząca akt personalnych i tej 

uwagi, która ulega zatarciu po upływie pięciu lat, jeżeli cho-
dzi o prezesów sądów. Czy ja dobrze zrozumiałem, że w tej 
chwili jest tak, że jeżeli chodzi o sędziego sądu wojskowe-
go, to taka uwaga nie ulega zatarciu, pozostaje w aktach, 
a w przypadku sędziego okręgowego czy prezesa sądu woj-
skowego ulegałaby, jak rozumiem, zatarciu po pięciu latach? 
Czy dobrze zrozumiałem, to, co pani przedstawiła?

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak. Ja tak domniemywam, dlatego że w ustawie nie ma 

przepisu, który mówi o zatarciu uwagi kierowanej w sto-
sunku do sędziego orzecznika. Wprowadzamy taki przepis 
w odniesieniu do prezesa, a jednocześnie nie zmieniamy 
odesłań, które mówią o odpowiednim stosowaniu ustawy 
– Prawo o ustroju sadów powszechnych, gdzie oba te roz-
wiązania funkcjonują. A więc jest pytanie, czy tutaj na etapie 
wcześniejszych zmian ustawy coś zostało przeoczone, czy 
też być może właśnie jest to stosowane… Przyznam szcze-
rze, że ja nie znajduję podstaw do takiego rozwiązania.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Jak rozumiem, jedna z poprawek, które proponuje Biuro 

Legislacyjne, zmierza do tego, aby po upływie pięciu lat 
również w przypadku sędziów sądów wojskowych, garni-
zonowych ta informacja ulegała zatarciu.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak, dlatego że takie rozwiązanie wydaje się spójne 

i konsekwentne. Ponadto ustawę – Prawo o ustroju są-
dów wojskowych w pewnym momencie dostosowywa-
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Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Kolejna propozycja dotyczy, po pierwsze, kierowania 
do akt personalnych sędziego – tu już chodzi o sędziego 
orzecznika – dokumentu obejmującego zwrócenie uwa-
gi i ewentualnie złożonych przez sędziego zastrzeżeń, po 
drugie, usuwania ich po upływie pięciu lat. I to jest zmiana 
przepisu odesłania w art. 70 §1, a więc chodzi o art. 1 pkt 17 
naszej ustawy. Tu jest odesłanie do art…

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Ale, jak rozu-
miem, tamta poprawka nie została przyjęta?)

Nie została przyjęta.
(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Tak że ta jest 

bezpodstawna.)
Rozumiem, że ta też nie zostanie…
(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Proszę dalej.)
Dobrze.
Teraz te trzy korekty legislacyjne, które sygnalizowa-

łam…
(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: W art. 70, jak 

rozumiem.)
W art. 70, również w tym wprowadzeniu do wyliczenia, 

które jest w lit. a. Chodzi o odpowiedne zmodyfikowanie 
odesłania do art. 57b–57i. I tu byłaby mowa o art. 57b–57h, 
art. 57i §1–3, bo, tak jak mówiłam, §4 jest już uwzględnio-
ny w dalszej części tego przepisu.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Tam była jesz-
cze kwestia dotycząca artykułu…)

Tutaj są jeszcze dwie propozycje, czyli kolejne odesła-
nie, które jest…

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: To był bodajże 
art. 37, pani zwracała na to uwagę.)

Ale przed chwilą uzgodniliśmy, Panie Przewodniczący, 
że nie przejmujemy tej poprawki…

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Aha, rozu-
miem, tak, tak, przepraszam. Dobrze, okej, rozumiem.)

Mamy poprawkę dotyczącą art. 58 §1 i §3–6. Chodzi 
o to, żeby to rozbić, zwłaszcza tę drugą cześć, i odesłać do 
art. 58 §1, §3–4a i §5–6.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Jak rozu-
miem, możemy nad nimi głosować łącznie. Jest jeszcze 
jedna…)

Tak, jest jeszcze trzecia, bo tutaj też… To jest ta oczy-
wista omyłka, którą sygnalizowałam, czyli nie art. 57 §5 
w końcowej części, a art. 57 §9, bo to jest przepis, który 
zawiera upoważnienie.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Rozumiem. 
I to będzie jako jedna poprawka…)

To są w zasadzie trzy poprawki legislacyjne, a więc 
mogę zaproponować, żeby głosować nad nimi łącznie.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dobrze, jak rozumiem, możemy przejąć te poprawki… 
Przejmuję te poprawki.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dobrze, przejmuję także tę poprawkę.
Głosujemy.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Dziękuję bardzo.
Następna.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejna poprawka dotyczy kwestii usuwania dokumen-

tów z akt, przy czym chodzi o uwagę i zastrzeżenia, które 
może złożyć prezes bądź zastępca prezesa sądu wojsko-
wego. I tutaj propozycja jest taka, aby w §8 zdanie drugie 
zastąpić następującym zdaniem: „Jednocześnie Minister 
Sprawiedliwości zarządza usunięcie z akt personalnych 
prezesa wojskowego sądu okręgowego dokumentu obej-
mującego stwierdzenie uchybienia i zwrócenie uwagi oraz 
dokumentu obejmującego zastrzeżenia, o który mowa w §6, 
jeżeli zostały złożone”. Dodalibyśmy tutaj zdanie trzecie, 
które brzmiałoby następująco: „W stosunku do zastęp-
cy prezesa wojskowego sądu okręgowego oraz prezesa 
i zastępcy prezesa wojskowego sądu garnizonowego za-
rządzenie w tym przedmiocie wydaje prezes właściwego 
wojskowego sądu okręgowego”.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Czy któryś z panów przejmuje tę poprawkę? Nie widzę.
Idziemy dalej. Proszę bardzo.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejna poprawka dotyczy kwestii terminologicznej. 

W art. 1 w pkcie 8, w art. 15f w §1 w zdaniu trzecim na-
leżałoby zamienić wyrazy, które dotyczą uwagi, na wy-
razy „odmowę przyjęcia informacji rocznej albo od niej 
odstąpić”.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Gdyby pani 
zechciała przybliżyć, w którym to jest miejscu…)

Dobrze. To jest art. 15f §1. Zdanie trzecie brzmiało-
by następująco. „Minister Sprawiedliwości, w terminie 
czternastu dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, może pod-
trzymać odmowę przyjęcia informacji rocznej albo od niej 
odstąpić.”

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dobrze, przejmuję tę poprawkę.
Kto z panów senatorów jest za? Proszę o podniesienie 

ręki. (6)
Dziękuję bardzo.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Proszę bardzo, dalej.
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Dobrze, musimy jeszcze wybrać sprawozdawcę.
Pan minister…
(Brak nagrania)

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Kto będzie sprawozdawcą?
Dobrze, ja będą.
(Głos z sali: Jak się wstrzymałeś, to będziesz musiał to 

wytłumaczyć…)
Tak więc przyjęliśmy ustawę.
Dziękuję państwu za udział w posiedzeniu komisji, 

dziękuję panom senatorom.
Zamykam posiedzenie komisji.

Głosujemy.
Kto jest za? (6)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Czy mamy jeszcze…
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Teraz już tylko 
głosowanie nad ustawy w całości z poprawkami.)

Dobrze, dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad ustawą w całości.
Kto jest za przyjęciem tej ustawy z zaprezentowanymi 

poprawkami? (5)
Kto się wstrzymał? (1)
Kto jest przeciw? (0)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 33)
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