
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 333 

data posiedzenia: 28 maja 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania sejneńskiego (druk senacki 

nr 1147). 

2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. (sygn. akt 

SK 6/16) dotyczącego ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia. 

3. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2018 r. 

(sygn. akt S 6/18) dotyczącego statusu prawnego zespołu koordynacyjnego ds. chorób 

ultrarzadkich. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Zbigniew Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gogacz, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, 

Wojciech Piecha, Aleksander Pociej, Michał Potoczny, Grażyna Sztark, Barbara 

Zdrojewska, Piotr Zientarski,  

 
senator: 

 Jan Żaryn, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Dariusz Minkiewicz ze 

współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Łukasz Szmulski, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marek Jarentowski, Katarzyna Konieczko, Mirosław 

Reszczyński.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały w 100. rocznicę powstania sejneńskiego przedstawił senator Jan Żaryn. 

Wskazał on, iż projekt uchwały przypomina wydarzenia, które zdecydowały o ustaleniu 

przebiegu granicy polsko-litewskiej. Zgłosił poprawkę dotyczącą zapisu imienia marszałka 

Focha. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zgłosił potrzebę ujednolicenia 

zapisu stopni wojskowych w tekście uchwały.  

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały senatorowie dziękowali za przypomnienie najmniej 

znanego powstania polskiego. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z poprawkami w formie jednolitego tekstu uchwały. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Żaryn. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1147 S). 

 

Ad 2. 
 

 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. (sygn. akt SK 6/16) dotyczący 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (KPSW) 

omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. W orzeczeniu tym 

Trybunał uznał, że stosowanie zatrzymania w sprawach objętych zakresem zaskarżenia nie 

było niezbędne ani w celu zagwarantowania udziału w rozprawie przed sądem sprawcy 

wykroczenia przebywającego jedynie czasowo na terytorium Polski, ani w celu zapewnienia 

wykonania ewentualnie orzeczonej grzywny. Nadto TK stwierdził, iż niezagwarantowanie 

zatrzymanemu prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie na 

zatrzymanie, narusza konstytucyjne standardy jawnego i sprawiedliwego postępowania 

sądowego, a także prawa do obrony. 

Wyrok TK wymaga wykonania poprzez określenie na nowo przypadków, w których Policja 

lub inny organ mają prawo stosować zatrzymanie jako środek przymusu. Nadto należy 

zagwarantować zatrzymanemu oraz jego obrońcy udział w postępowaniu zażaleniowym.  

Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję. Senatorowie zgłosili potrzebę 

uzyskania danych statystycznych dotyczących zatrzymań w trybie KPSW. 

Na wniosek przewodniczącego komisji Stanisława Gogacza komisja odroczyła decyzję 

w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku w celu wypracowania tekstu projektu ustawy. 

Konkluzja: 

 Komisja odroczyła decyzję w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

  

Ad 3. 
 

 
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2018 r. (sygn. akt S 6/18) 

dotyczące statusu prawnego zespołu koordynacyjnego ds. chorób ultrarzadkich omówił 

przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. TK wskazał, iż kompetencje zespołu, 

który decyduje o finansowaniu leczenia chorób ultrarzadkich, powinna określać ustawa. 

Pacjenci nie mogą bowiem odwołać się od decyzji zespołu czy żądać powtórnego rozpoznania 

sprawy. Zdaniem Marka Jarentowskiego orzeczenie należy wykonać. Do sformułowania 

projektu ustawy można wykorzystać projekt rządowy z 2013 r., w którym w art. 31a określono 



 

 

sposób powoływania, zadania i skład zespołu koordynacyjnego dla danego programu 

lekowego, a w art. 31b zdefiniowano konflikt interesów i sposób jego eliminacji. Regulacje te 

należy uzupełnić o przepis przewidujący procedurę odwoławczą, o której wspomniał TK. 

Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję, w której senatorowie 

zadawali pytania o zakres, sposób działania oraz odwołania od decyzji zespołu. 

Przedstawiciel ministra zdrowia Łukasz Szmulski wskazał, iż w resorcie toczą się prace 

zmierzające do wykonania tego orzeczenia przez odpowiednią zmianę ustawy refundacyjnej. 

Projekt oczekuje na decyzję ministra w sprawie zakresu konsultacji. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o odroczenie decyzji w sprawie 

realizacji rozpatrywanego postanowienia do czasu otrzymania z resortu zdrowia 

projektowanych rozwiązań, zwłaszcza przepisów proceduralnych. 

Konkluzja: 

 Komisja odroczyła decyzję w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


