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Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej VIII kadencji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr 
Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę państwa, otwieram ostatnie posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej.
Serdecznie proszę o zajęcie miejsc.
Panie Senatorze, prosimy wszystkich państwa tutaj, 

do tego stołu.
Proszę państwa, zgodnie z tradycją…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę już o spokój.
Zgodnie z tradycją ostatnie posiedzenie dotyczy złoże-

nia sprawozdania z działalności Komisji Ustawodawczej 
VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą z 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania 
składów komisji senackich Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
VIII kadencji ustanowił jako jedną z szesnastu komisji sta-
łych Komisję Ustawodawczą w składzie dziewięciu sena-
torów. Skład się zmieniał, rozpoczynaliśmy w dziewiątkę, 
a kończymy w czternastkę.

Stosownie do postanowień Regulaminu Senatu przed-
miot działania komisji został sformułowany następująco 
i dotyczył w szczególności spraw: ogólnej problematy-
ki legislacyjnej i spójności prawa, rozpatrywania zmian 
konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawo-
dawczych i uchwałodawczych Senatu, analizy orzecznic-
twa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowania działań 
ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego.

W bieżącej kadencji komisja nie zdecydowała się powo-
łać podkomisji do spraw zmian konstytucji. Zresztą takie 
prace nie były prowadzone również w Sejmie.

Komisja Ustawodawcza w trakcie VIII kadencji odbyła, 
proszę państwa, łącznie czterysta siedemnaście posiedzeń, 
dzisiaj jest czterysta osiemnaste posiedzenie.

Działania legislacyjne komisji z uwagi na szeroko 
ujęty zakres zadań i zainteresowań, między innymi ana-
lizę orzecznictwa i w konsekwencji realizację wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, a także jej pozycję jako ko-
ordynatora prac ustawodawczych Senatu w systemie or-
ganów Senatu, przebiegały wielotorowo. Najistotniejszym 
zadaniem komisji była szeroko pojęta działalność legisla-
cyjna przejawiająca się w przygotowaniu projektów ustaw 
wykonujących orzeczenia Trybunału, projektów uchwał 
oraz rozpatrywaniu ustaw uchwalonych przez Sejm i kie-
rowanych przez marszałka do komisji.

Komisja rozpatrzyła w sumie dziewięćdziesiąt ustaw 
uchwalonych przez Sejm, w tym jedenaście wykonują-
cych prawo Unii Europejskiej. Nasza komisja rozpatrzy-
ła również sto pięćdziesiąt siedem wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, dwa projekty postanowienia prezy-
denta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 
Przeprowadziła sto dwa pierwsze czytania inicjatyw usta-
wodawczych, w tym siedemdziesiąt jeden inicjatyw ko-
misji podjętych w celu wykonania wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, oraz trzydzieści sześć wniesionych przez 
inne komisje bądź grupę senatorów. Czterdzieści dziewięć 
spośród wniesionych w celu wykonania wyroków inicjatyw 
zakończyło proces ustawodawczy i zostało opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw. Ponadto komisja rozpatrzyła czterdzie-
ści dziewięć projektów inicjatyw uchwałodawczych, w tym 
trzy dotyczące zmian Regulaminu Senatu. W odniesieniu do 
jedenastu wyroków Trybunału Konstytucyjnego proces roz-
patrywania projektów ustaw nie został zakończony z uwagi 
na konieczność konsultowania propozycji legislacyjnych, 
a trzynaście projektów ustaw na etapie ich rozpatrywania 
zostało wycofanych.

Konferencje i seminaria. Komisja była organizatorem 
ważnych konferencji ustrojowych takich jak „Konstytucja 
jako fundament państwa prawa”, konferencja poświęco-
na roli notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu 
nieruchomościami, konferencja poświęcona modelowi 
dojścia do urzędu sędziego – w wyniku tej konferencji 
doprowadziliśmy do przywrócenia asesury, czyli bardzo 
głębokiej zmiany, bardzo głębokiej reformy dotyczącej 
wymiaru sprawiedliwości – „Kierunki zmian pozycji ustro-
jowej i funkcji Senatu RP”. Muszę państwu powiedzieć, 
że ta pozycja doczekała się czterech recenzji – nie będę 
teraz mówił o szczegółach – w najpoważniejszych publi-
kacjach w Polsce. Podkreślono w nich, że bardzo ważne… 
Generalnie konstytucjonaliści stwierdzili, że zakończył 
się etap dyskusji, czy Senat ma pozostać, a rozpoczął się 
etap dyskusji, jaki ma być, jak go wzmocnić, jak wzmoc-
nić rolę Senatu. W tej publikacji jest wiele propozycji 
na ten temat. Dalej. Konferencja poświęcona prawom 
człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji 
Środkowej, konferencja poświęcona modelowi nadzoru 
nad działalnością sądów, „Model i miejsce prokuratury 
w systemie organów państwa” oraz trzy posiedzenia semi-
naryjne: „Realizacja polityki postpenitencjarnej państwa”, 
„Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w za-
kresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych”, 
„Mechanizm «firmanctwa» w obrocie gospodarczym 
w polskim systemie podatkowym, „Należyta staranność 
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kusji. Nawet jeśli nie raz mieliśmy odmienne zdania, to 
polemiki były bardzo merytoryczne.

Dziękuję również panu wiceprzewodniczącemu 
Paszkowskiemu i wszystkim państwu za życzliwość, za 
dobrą atmosferę.

Chciałbym także docenić przygotowanie i opi-
nie wszystkich legislatorów – podziękowania dla pani 
Katarzyny Konieczko, która zawsze była bardzo skrupu-
latnie przygotowana. Rzeczywiście należy podziwiać jej 
wiedzę prawniczą, ale nie tylko, jak myślę, również miłe 
usposobienie…

(Głos z sali: Pani Beacie też.)
Tak, pani Beata Mandylis, wszyscy legislatorzy, pan 

Marek Jarentowski…
(Głos z sali: Pan Jakub…)
Chciałbym podziękować również obsłudze, pani Ani 

Łowczyc i panu Napiórkowskiemu, za te starania, za za-
wsze takie bardzo miłe przyjęcie, informacje o działalności 
komisji i w ogóle wszystko, co się składa na tę pracę – 
rzeczywiście nieraz pracowaliśmy dłużej. A tym państwu, 
którzy ubiegają się o mandaty senatorskie, życzę sukcesów, 
wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. I myślę, że może 
będzie jeszcze okazja współpracować na innych płasz-
czyznach. A koledze Stanisławowi Jurcewiczowi życzę, 
żeby w następnej kadencji stworzył mocniejszą drużynę 
piłkarską. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo cenię te uwagi, tym bardziej że rzeczywiście, 

proszę zauważyć, chyba rzadko, jak sobie przypominam, 
był podział według klucza partyjnego… Rzeczywiście 
pracowaliśmy merytorycznie i praca kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości, prawników, była nie do przecenienia. 
Dziękuję bardzo.

Pan marszałek.

Senator Marek Borowski:
Ponieważ pan senator Matusiewicz wybiera się do 

Sejmu, zapewne z sukcesem, to życzę mu, żeby te dobre 
obyczaje senackie przeniósł do Sejmu, co, od razu ostrze-
gam, będzie trudne.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Mówisz to jako marszałek.)
A mówię to… Tak, lata doświadczeń. Kontynuując nie-

które podziękowania… Zresztą przyłączam się do wszyst-
kich podziękowań pana senatora Matusiewicza. Chciałbym 
jednak powiedzieć, że nie jestem zadowolony ze sprawoz-
dania, ponieważ ma ono istotny brak. W związku z tym pro-
ponuję uzupełnić… Na stronie, gdzie są uwagi i wnioski, 
jest napisane: „W końcowej części podkreślić należy dobrą 
atmosferę pracy na posiedzeniach komisji, do czego walnie 
przyczyniło się zaangażowanie, jak i bogate doświadcze-
nia zawodowe zasiadających w niej senatorów”. I to jest 
w porządku, ale postawiłbym po tym przecinek i napisał: 
w szczególności przewodniczącego komisji.

(Wesołość na sali)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

w orzecznictwie polskich sądów i w świetle wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Sześć kon-
ferencji zostało, że tak powiem, zamkniętych publikacją 
pokonferencyjną. Proszę państwa, i to są najważniejsze 
kwestie, jakie chciałem państwu przedstawić.

Przy okazji bardzo serdecznie chciałbym podzięko-
wać kolegom wiceprzewodniczącym, a także wszystkim 
członkom komisji, w szczególności kolegom prawnikom, 
którzy wykazali się bardzo wielką aktywnością. Myślę 
o panu senatorze Matusiewiczu i panu wiceprzewodniczą-
cym Paszkowskim, którym w sposób szczególny chciałbym 
podziękować za aktywność w Sejmie. Nie będę oczywiście 
wymieniał tutaj wszystkich państwa, ale przecież każdy 
członek naszej komisji wykonał bardzo wiele pracy. Można 
nawet powiedzieć, że utrwaliły się pewne specjalizacje. 
Na przykład pani senator Sztark zajmowała się proble-
mami prawa pracy, problemami związków, problemami 
społecznymi; kolega wiceprzewodniczący – sprawami go-
spodarczymi, bankowymi; pan marszałek, myślę o Marku 
Borowskim, bardzo aktywny jak zwykle, miał z cenne 
uwagi. Wielkie doświadczenie kolegi Witolda Gintowt-
Dziewałtowskiego, nie tylko w sprawach samorządności, 
ale także kodeksów wyborczych, ordynacji wyborczych, 
naszego kolegi Jurcewicza, który bardzo pomagał w wielu 
kwestiach koordynacyjnych – myślę tutaj chociażby o bar-
dzo ważnej inicjatywie związanej z abonamentem… Tak 
że bardzo serdecznie dziękuję.

Chciałbym podziękować również państwu sekretarzom 
naszej komisji. Byłem naprawdę pełen podziwu dla nich, bo 
często pracowali do późnych godzin nocnych, byli zawa-
leni pracą. Proszę zobaczyć, że przecież to nasza komisja 
przeprowadzała wszystkie rutynowe konsultacje, to z naszej 
komisji wychodziły wszystkie pisma dotyczące wszystkich 
konsultacji społecznych w zakresie poszczególnych inicja-
tyw ustawodawczych, które prowadziły inne komisje, ale 
myśmy również wspólnie…

Bardzo serdecznie dziękuję legislatorom…
(Oklaski)
Chciałbym podziękować legislatorom, z którymi wspa-

niale współpracowaliśmy. Bez ich prac, bez współpracy, 
bardzo konstruktywnej, bardzo pozytywnej, rzeczywiście 
nasza komisja nie dałaby sobie rady.

To tyle. Serdecznie państwu dziękuję.
(Głos z sali: Senator Matusiewicz…)
Pan senator Matusiewicz i pan marszałek Borowski. 

Mamy jeszcze siedem minut, tak że spokojnie.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Szanowni Państwo, ja chciałbym serdecznie podzięko-

wać za te cztery lata. Przeszedłem, jak myślę, dobrą szkołę 
tworzenia prawa. Do tej pory stosowałem… Stosuję prawo 
blisko czterdzieści lat, ale tworzenie prawa to nie to samo, 
co stosowanie. Myślę, że takie doświadczenie przyda mi 
się w ewentualnej dalszej praktyce czy ewentualnej dalszej 
pracy parlamentarnej. Jak państwo może wiecie, będę kan-
dydował do Sejmu.

Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za 
bardzo merytoryczne, na wysokim jakościowo poziomie 
prowadzenie tej komisji, za to, że zawsze była kultura dys-
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Bardzo dziękuję koledze Matusiewiczowi i życzę suk-
cesu – niewątpliwie będzie sukces w okręgu, z którego 
pan startuje. I prosiłbym o wyznaczenie następcy ze strony 
opozycji do drużyny piłkarskiej.

Santor Grażyna Sztark:
Naprawdę, Kochani, bardzo dużo pracy włożyliście…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Zamykam czterysta osiemnaste posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo, jednak proponuję, abyśmy pozostawili 

to sprawozdanie w przedstawionej formie.
Proszę bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Ja także dziękuję… Ja w tej kadencji troszkę później 
dołączyłem do tego grona. Troszkę nauczyłem się różnych, 
że tak powiem, ustawodawczych możliwości, tego, w jaki 
sposób, że tak powiem, dochodzi się do aktów prawnych, 
chociaż nie było to łatwe.
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