
 

 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 206  nr posiedzenia: 192 

data posiedzenia: 18 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 681, druki sejmowe 

nr 1871 i 2031). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 1931 i 2046). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

Rafał Ambrozik, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Marek Martynowski, Andrzej 

Misiołek, Marek Pęk, Leszek Piechota, Aleksander Pociej, Aleksander Szwed, Barbara 

Zdrojewska,  

 
senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji : 

 Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Łukasz Mikołajczyk, Andrzej 

Mioduszewski, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

podsekretarz stanu Marcin Warchoł ze współpracownikami, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

 

Ad 1. 
 

 Przedmiotem ustawy jest zmiana przepisu kodeksu karnego, określającego kontratyp obrony 

koniecznej. Zmiana ma na celu uchylenie karalności czynu ekscedenta w sytuacji, gdy 

przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu bezprawnego zamachu, 

polegającego na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich 

ogrodzony teren. Nowa regulacja nie będzie miała zastosowania do sytuacji, w której 

przekroczenie granic obrony koniecznej byłoby rażące. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/600/681.pdf
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

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

przedstawiciele ministerstwa. 

Senator Jan Rulewski zgłosił poprawkę do ustawy. 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robert Mamątow zgłosił 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Rafał Ambrozik. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 681 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE 

w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Zmiany mają na celu 

stworzenie mechanizmu przekazywania wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz 

zwrotnego przekazywania ich wyników, przez możliwość wydania europejskiego nakazu 

dochodzeniowego. Dzięki przepisom zawartym w implementowanej dyrektywie polski sąd lub 

organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do 

innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie lub 

o uzyskanie wyników przeprowadzonego już postępowania dowodowego. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz przedstawił opinię w sprawie 

rozpatrywanej ustawy i zaproponował wprowadzenie poprawki do ustawy. 

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

przedstawiciele ministerstwa. 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robert Mamątow zgłosił  

poprawkę zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły poprawkę senatora Roberta Mamątowa. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Aleksander Pociej. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 682 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 
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