
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 142  nr posiedzenia: 83 

data posiedzenia: 24 marca 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 330, druki 

sejmowe nr 935, 964 i 964-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 

Jerzy Czerwiński, Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria 

Jackowski, Bogdan Klich, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek 

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Krzysztof 

Mróz, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, 

Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jerzy Wcisła, 

Barbara Zdrojewska,  

 
senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: 

 Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela Morawska-Stanecka, 

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

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezydenta RP: 

sekretarz stanu Małgorzata Paprocka ze współpracownikami, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

podsekretarz stanu Anna Dalkowska ze współpracownikiem, 

przewodniczący Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy marszałku Senatu 

X kadencji Marek Chmaj, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/300/330.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Ustawę omówiła sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Wskazała, 

iż ustawa, poza wydłużeniem stosowania przepisów o skardze nadzwyczajnej, przedłuża o rok 

bieżącą kadencję ławników SN, a także uzupełnia procedurę wyboru kandydatów na 

stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, przyznaje prezydentowi uprawnienie do powierzenia 

wykonywania obowiązków i uprawnień prezesa Sądu Najwyższego w sytuacji wakatu, stwarza 

odrębną podstawę prawną do uregulowania w akcie wykonawczym dla sędziów SN stale 

zamieszkałych poza Warszawą zasad ich bezpłatnego zakwaterowania czy zwrotu kosztów 

przejazdu. Ustawa określa również zasady przydziału spraw, kolejności ich rozpatrywania oraz 

wyznaczania składów orzekających w przypadku przedstawienia Sądowi Najwyższemu 

wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jak również określa sposób tworzenia, 

przetwarzania oraz archiwizowania bądź niszczenia akt sądowych w sprawach 

rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska przedstawiła pozytywne 

stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska zgłosiła uwagi do ustawy natury 

konstytucyjnej (dotyczące m.in. trybu wyboru kandydatów na prezesa SN, przyznania 

specjalnych uprawnień prezydentowi) i legislacyjnej.  

Wątpliwości natury konstytucyjnej w stosunku do ustawy przedstawił również prof. Marek 

Chmaj, przewodniczący Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy 

marszałku Senatu X kadencji. Podkreślił, iż prezydent jako organ stojący na straży ustawy 

zasadniczej nie powinien przygotowywać projektu ustawy, który narusza konstytucję. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski wyraził zakłopotanie, że 

słuszny projekt dotyczący skargi nadzwyczajnej został wykorzystany do przedstawienia 

projektu, który „wchodzi w kolizję z zasadami konstytucyjnymi i zasadami prawidłowej 

legislacji”. 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej 

wskazał, że samo wydłużenie terminu na złożenie skargi nie jest wystarczające, a Kancelaria 

Prezydenta RP powinna włączyć się do walki o fundusze dla rzecznika praw obywatelskich, by 

ten mógł rozpatrzyć więcej kierowanych do niego wniosków. 

Senatorowie Gabriela Morawska-Stanecka i Aleksander Pociej zgłosili 3 poprawki do ustawy. 

Jedna, tożsama w treści z poprawką senator Lidii Staroń, wydłuża termin na składanie skargi 

nadzwyczajnej z 5 do 6 lat. Kolejne poprawki usuwają z treści ustawy wszystkie zmiany, które 

nie dotyczą samej skargi nadzwyczajnej. 

Komisje przyjęły wszystkie zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 330 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS  

 


