
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 155 

data posiedzenia: 11 maja 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (druk senacki nr 379). 

2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji 

i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

3. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks 

postępowania karnego.  

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

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

Jackowski, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Komorowski, 

Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Ewa Matecka, Krzysztof 

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

Aleksander Szwed, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska,  

 
senatorowie: 

 Jerzy Chróścikowski, Zdzisław Pupa,  

 
goście, m.in.: 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

główny specjalista w Zespole Prawa Karnego Piotr Zakrzewski, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Michał Pruszyński, Beata Mandylis, Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Rolników Indywidualnych „Solidarność” przedstawił senator Zdzisław Pupa.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/350/379.pdf


 

 

 

Senator Jerzy Chróścikowski zaproponował przeredagowanie tekstu projektu uchwały. 

Poprawki miały na celu podkreślenie roli Kościoła z kardynałem Wyszyńskim na czele, a także 

wydarzeń z lat osiemdziesiątych.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie jednolitego tekstu 

projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zdzisław Pupa. 

Konkluzja: 

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

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 379 S). 

Ad 2. 
 

 Projekt ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz 

ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym omówił 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Pruszyński. Wskazał, iż celem ustawy jest ‒ 

niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego ‒ usunięcie uchybień w prawie, 

zasygnalizowanych przez Trybunał Konstytucyjny w rozstrzygnięciu sygnalizacyjnym z dnia 

25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt S 2/20), dotyczącym anonimizacji danych osobowych 

skarżącego, a także usunięcie zauważonych błędów językowych.  

Projekt ustawy nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o uznanie za niecelowe 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wykonanie tylko orzeczenia TK i podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej w szerszym brzmieniu, przedstawionym przez Biuro Legislacyjne.  

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i przedkłada marszałkowi Senatu ten 

wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym (druk senacki nr 396). 

Ad 3. 
 

 Projekt ustawy dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego omówił 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Pruszyński. Wskazał, iż projekt powstał w związku 

z rozpatrywaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r. (sygn. akt 

K 46/15) i zgłoszonymi przez rzecznika praw obywatelskich uwagami o potrzebie przesądzenia 

o obligatoryjnym udziale niepoczytalnego sprawcy w każdym posiedzeniu czy rozprawie, na 

których sąd decydowałby o środku zabezpieczającym wobec tej osoby, niezależnie od tego, czy 

prokurator zgłosił stosowny wniosek w akcie oskarżenia, czy zamiast aktu oskarżenia. 

W trakcie krótkiej dyskusji przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis 

odpowiedziała na pytania senatorów dotyczące definicji niepoczytalności. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w brzmieniu przedstawionym przez Biuro Legislacyjne.  

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. 

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 395). 



 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


