
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 175 

data posiedzenia: 21 kwietnia 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r.” (druk 

senacki nr 664). 

2. Rozpatrzenie „Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

w 2021 r.” (druk senacki nr 681). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki 

nr 684, druki sejmowe nr 2130 i 2142). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Marek Plura. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Halina Bieda, Mariusz Gromko, Robert Mamątow, Marek Martynowski, 

Ewa Matecka, Gabriela Morawska-Stanecka, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna 

Sekuła, Michał Seweryński, Lidia Staroń, Wojciech Ziemniak,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

podsekretarz stanu Katarzyna Frydrych ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Sądownictwa: 

przewodniczący Paweł Styrna ze współpracownikiem, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację o działalności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w 2021 r. przedstawił jej 

przewodniczący Paweł Styrna. Przypomniał, że KRS jest organem stojącym na straży 

niezawisłości sędziowskiej. Przytaczając podstawowe informacje statystyczne o działalności 

Rady w 2021 r., poinformował, że obradowała ona na 20 posiedzeniach, łącznie przez 77 dni, 

w tym czasie m.in. rozpoznała 1792 zgłoszenia do pełnienia urzędu na stanowiskach 

sędziowskich, podjęła 1626 uchwał w sprawach indywidualnych czy zaopiniowała 66 aktów 

normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych ze 153 aktów 

normatywnych, które do niej wpłynęły. Wspomniał także, że Rada podjęła 5 uchwał w kwestii 

przychylenia się do zastrzeżeń kandydatów na pozostawienie przez prezesa sądu bez 

rozpatrzenia zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie – na 16 wniesionych. Odnosząc się 



 

 

do kwestii preferowania przez Radę na stanowiska sędziowskie prokuratorów i sędziów, 

z pominięciem przedstawicieli innych zawodów prawniczych, przewodniczący KRS oznajmił, 

że w 2021 r. na stanowisko sędziego pozytywną rekomendację Rady uzyskało 62 adwokatów 

i 46 radców prawnych. Zwrócił również uwagę, że Rada sygnalizowała, iż brak w projekcie 

budżetu wymiaru sprawiedliwości wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 

sądów w wysokości zbliżonej co najmniej do poziomu inflacji wpływa negatywnie na 

funkcjonowanie sądów, powodując nadmierną fluktuację kadr.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali senatorowie oraz 

przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa. 

Senator Gabriela Morawska-Stanecka dopytała o kwestie związane z wykluczeniem Krajowej 

Rady Sądownictwa z członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz 

występowaniem w obronie sędziów odsuwanych od orzekania przez Izbę Dyscyplinarną Sądu 

Najwyższego. Odpowiadając, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Paweł Styrna 

przypomniał, że Rada uznaje wykluczenie jej z ENCJ za bezprawne i niewywołujące żadnych 

skutków prawnych. Odnosząc się do pytania o wyroki w sprawie odsunięcia od orzekania 

sędziów, stwierdził natomiast, że Rada nie może kontestować wyroków sędziowskich. Na 

zakończenie senator Gabriela Morawska-Stanecka nawiązała do prowadzonych w Sejmie prac 

legislacyjnych nad projektami ustaw obejmującymi m.in. zniesienie Izby Dyscyplinarnej. 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się z „Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r.” 

(druk senacki nr 664). 

 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący obradom senator Marek Plura poinformował, że szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego (CBA) Andrzej Stróżny przesłał do przewodniczącego komisji pismo, 

z którego wynika, iż nie weźmie udziału w posiedzeniu, ponieważ zrealizował swój obowiązek 

ustawowy, składając marszałkowi Senatu pisemną informację o działalności CBA w 2021 r., 

dlatego też nie znajduje uzasadnienia dla przedstawienia jej komisji osobiście. W razie 

jakichkolwiek pytań prosi o ich zadanie pisemnie.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

Senator Gabriela Morawska-Stanecka złożyła wniosek o zwrócenie się do marszałka Senatu 

z pisemną prośbą o poinformowanie odpowiednich organów o zaistniałej sytuacji i wyjaśnienie 

powodów nieobecności przedstawicieli CBA.  

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się z „Informacją o wynikach działalności Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego w 2021 r.” (druk senacki nr 681). 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające automatyczne przekazywanie, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu 

rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących podmiotu 

wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Katarzyna Frydrych omówiła 

procedowaną ustawę i przedstawiła pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 



 

 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Mamątow. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 684 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


