
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji 

nr posiedzenia: 51  nr posiedzenia: 27 

data posiedzenia: 2 czerwca 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady 

równości wobec prawa (druk senacki nr 127).  

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gogacz, Tomasz Grodzki, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Magdalena 

Kochan, Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Pęk, 

Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Zdrojewska, 

 
senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: 

 Rafał Ambrozik, Bogdan Borusewicz, Robert Mamątow, Gabriela Morawska-Stanecka, 

Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, Lidia Staroń,  

 
przedstawiciel wnioskodawcy: 

 senator Marcin Bosacki,  

 
senator: 

 Jan Bury,  

 
goście: 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Piotr Mierzejewski, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Piotr Magda. 

 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/100/127.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec 

prawa omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Marcin Bosacki. Wskazał on, iż podczas 

stanu epidemii ograniczono szereg praw i wolności obywatelskich – wśród nich najbardziej 

dotkliwe są ograniczenia dotyczące wolności przemieszczania się i zgromadzeń – w sposób 

budzący wątpliwości prawne. Nadto wprowadzone obostrzenia stosowane są przez niektóre 

ministerstwa i organy rządu w sposób uznaniowy i nierówny, a ustalane kary są zbyt dotkliwe 

dla obywateli. 

Senator Marcin Bosacki zgłosił poprawkę nadającą nowe brzmienie projektowi uchwały. Tekst 

ten stał się podstawą do dalszych prac. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda nie miał uwag do przedstawionego projektu. 

W trakcie burzliwej dyskusji nad projektem uchwały senator Aleksander Szwed zgłosił 

wniosek o odroczenie obrad w celu umożliwienia przybycia na posiedzenie komisji 

przedstawicieli podmiotów wskazanych w tekście projektu i ustosunkowania się przez nich do 

zgłoszonych zastrzeżeń. 

Wniosek ten nie został przyjęty przez komisje. 

Nie został również przyjęty wniosek o odrzucenie projektu uchwały zgłoszony przez senatorów 

Aleksandra Szweda i Jerzego Czerwińskiego. 

Senatorowie Adam Szejnfeld i Magdalena Kochan zgłosili drobne poprawki stylistyczne, które 

zaakceptował senator Marcin Bosacki. Zgłosił on następnie wniosek o przyjęcie projektu 

uchwały w formie tekstu jednolitego wraz z tymi poprawkami.  

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Marcin Bosacki. 

Konkluzja: 

 Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziły do niego poprawki 

i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 127 S). 

 

 

Opracowano w BPS  

 


