
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 20 

data posiedzenia: 18 lutego 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. (sygn. 

akt P 20/17) dotyczącego ustawy – Kodeks karny. 

2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy – Kodeks 

postępowania karnego. 

3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. 

akt SK 21/17) dotyczącego ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. 

4. Rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy – 

Prawo o notariacie. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Agnieszka Gorgoń-Komor, Jolanta Hibner, Jan 

Maria Jackowski, Magdalena Kochan, Marek Komorowski, Małgorzata Kopiczko, 

Krzysztof Kwiatkowski, Marek Martynowski, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia 

Staroń, Adam Szejnfeld, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Zdrojewska, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

podsekretarz stanu Jan Białkowski ze współpracownikami, 

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Lidia Kostańska, 

naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią 

Robert Kowalczyk, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

główny specjalista w Wydziale Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym Prawa 

Karnego Piotr Rogoziński, 

Naczelny Sąd Administracyjny: 

naczelnik wydziału w Biurze Orzecznictwa Marian Wolanin, 

Krajowa Rada Notarialna: 

prezes Mariusz Białecki, 

Stowarzyszenie Notariuszy RP: 

prezes Anna Dańko-Roesler, 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/trybunal/2019/18099_p_20_17.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/trybunal/2019/18099_p_20_17.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/trybunal/2019/17940_sk_21_17.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/trybunal/2019/17940_sk_21_17.pdf


 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marek Jarentowski, Katarzyna Konieczko, Beata 

Mandylis, Maciej Telec. 

 

Ad 1. 
 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. (sygn. akt P 20/17) dotyczący 

ustawy – Kodeks karny omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 

Wyjaśniła, że Trybunał uznał, iż wynikający z art. 87 §1 k.k. obowiązek połączenia kar 

pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia w ich miejsce kary łącznej 

pozbawienia wolności po uprzednim „przeliczeniu” kary ograniczenia wolności na karę 

pozbawienia wolności narusza konstytucyjne standardy w zakresie prawa do sądu, ponieważ 

obligatoryjność i automatyzm zakwestionowanego mechanizmu powodują, że sądy karne nie 

mają żadnej możliwości merytorycznej kontroli przesłanek stosowania środka polegającego na 

pozbawieniu jednostki wolności osobistej. W obecnym stanie prawnym ukształtowanym przez 

art. 87 §1 k.k. wydanie orzeczenia o pozbawieniu wolności następuje więc automatycznie 

z mocy prawa, a nie na skutek merytorycznej decyzji sądu. Przedstawiła projekt ustawy 

mającej na celu wykonanie wyroku. 

Propozycja Biura Legislacyjnego nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do 

dyskusji. 

Przedstawiciel resortu sprawiedliwości Piotr Rogoziński opowiedział się za podjęciem prac nad 

realizacją rozpatrywanego wyroku zgodnie z propozycją Biura Legislacyjnego. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Rafał Ambrozik. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego 

wyroku i przedkłada marszałkowi Senatu ten wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 76). 

Ad 2. 
 

 Projektowana nowelizacja ustawy zainspirowana została wystąpieniem rzecznika praw 

obywatelskich, który zwrócił uwagę projektodawcy na zaostrzenie przesłanek umożliwiających 

wniesienie przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem subsydiarnego aktu oskarżenia, 

dokonane ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw. Przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego ma na celu uproszczenie procedury karnej 

w zakresie możliwości wnoszenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia na 

podstawie art. 55 §2 k.p.k., poprzez przywrócenie dotychczasowego brzmienia przepisu 

art. 330 §2 k.p.k. obowiązującego przed dniem 5 października 2019 r. 

Na mocy tej ustawy wniesionych zostało prawie 130 indywidualnych zmian przepisów 

kodeksu postępowania karnego. Jednym z przepisów znowelizowanych tą ustawą był art. 330 

§2 k.p.k., który określił na nowo przesłanki pozwalające na wniesienie przez osobę 

pokrzywdzoną przestępstwem subsydiarnego aktu oskarżenia.  

We wcześniejszym stanie prawnym, jeśli prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze 

lub odmówił jego wszczęcia, pokrzywdzony mógł zaskarżyć to postanowienie do sądu. 

W przypadku uchylenia postanowienia prokuratora przez sąd i ponownego podjęcia 

identycznego rozstrzygnięcia przez prokuratora pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt 

oskarżenia bezpośrednio do sądu. Po nowelizacji droga do wniesienia subsydiarnego aktu 

oskarżenia została wydłużona. Jeśli prokurator ponownie wyda postanowienie o odmowie 



 

 

wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu, postanowienie to powinno zostać zaskarżone do 

prokuratora nadrzędnego. Dopiero w razie wydania przez prokuratora nadrzędnego 

postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowienia prokuratora podległego, aktualizuje się 

prawo pokrzywdzonego do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. 

Propozycja Biura Legislacyjnego nie budziła zastrzeżeń senatorów. 

Przedstawiciel resortu sprawiedliwości Piotr Rogoziński poinformował, że nie może zająć 

stanowiska w tej sprawie, gdyż projekt nie został mu przekazany w takim terminie, aby mógł 

się z nim zapoznać. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w tej sprawie. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Krzysztof Brejza. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i przedkłada marszałkowi Senatu ten 

wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk 

senacki nr 79). 

Ad 3. 
 

 Istotę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17) 

dotyczącego ustawy o scalaniu i wymianie gruntów omówił przedstawiciel Biura 

Legislacyjnego Marek Jarentowski, podkreślając, że wymaga on wykonania. Orzeczenie 

dotyczyło braku możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia 

lub wymiany gruntu. Z uwagi na cel zakwestionowanego przepisu, w ocenie Biura 

Legislacyjnego jego nowe brzmienie powinno umożliwiać stwierdzenie wydania decyzji 

scaleniowej z naruszeniem prawa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu 

scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna, upłynęło 5 lat, a istniałyby podstawy do 

stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 §1. 

Propozycja Biura Legislacyjnego nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do 

dyskusji. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski opowiedział się 

za podjęciem prac nad realizacją rozpatrywanego wyroku zgodnie z propozycją Biura 

Legislacyjnego. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Adam Szejnfeld. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego 

wyroku i przedkłada marszałkowi Senatu ten wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów  

(druk senacki nr 77). 

Ad 4. 
 

 Projekt nowelizacji przedstawiła senator Lidia Staroń. Zmiany zaproponowane w projekcie 

dotyczą wprowadzenia w ustawie – Prawo o notariacie obowiązku utrwalenia przez notariusza 

przebiegu czynności notarialnych za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk oraz 

postępowania dyscyplinarnego. Potrzeba wprowadzenia zmian w ocenie wnoszącej projekt 

ustawy wynika z konieczności zapewnienia pełniejszej realizacji zasady bezpieczeństwa obrotu 

prawnego oraz usprawnienia postępowania dyscyplinarnego poprzez wydłużenie terminu 

przedawnienia deliktu dyscyplinarnego, doprecyzowania regulacji w zakresie kosztów 



 

 

postępowania dyscyplinarnego i instytucji zawieszenia w czynnościach zawodowych w toku 

postępowania dyscyplinarnego. 

Nad propozycją senator Lidii Staroń przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej oraz Stowarzyszenia Notariuszy 

RP. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w tej sprawie. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Lidia Staroń. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i przedkłada marszałkowi Senatu ten 

wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (druk senacki nr 75). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


