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(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 39) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław Piotrowicz) 

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz: 

Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, a szczególnie – zaproszonych go-

ści, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z panem dyrektorem na czele. Wi-

tam panów senatorów z panem marszałkiem na czele. Witam pana mecenasa oraz pa-

nie sekretarz. 

W porządku posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków legislacyjnych złożonych 

w toku debaty na posiedzeniu plenarnym do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich. 

Jest jeden wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz drugi, pana senatora 

Jana Rulewskiego, o wprowadzenie do ustawy poprawki doprecyzowującej art. 1 pkt 5. 

Tam jest mowa o tym, że wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Praw 

Obywatelskich pokrywane są z budżetu państwa – to jest oczywiste. Poprawka pana 

senatora Rulewskiego doprecyzowuje: „w tym związane z wykonywaniem funkcji or-

ganu wizytującego, o której mowa w art. 1 ust. 4”. Wydaje się, że jest to oczywiste – 

skoro wszystkie obowiązki rzecznika, to również te, które są tam wymienione. 

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Przedstawiciele mini-

sterstwa? 

Bardzo proszę. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Tomasz Szafrański: 

Szanowni Państwo! 

Prosimy o nieuwzględnienie tej poprawki. Nie ma żadnego powodu, żeby wy-

szczególniać niektóre zadania spośród wszystkich zadań wykonywanych przez rzecz-

nika praw obywatelskich, w sytuacji, w której cała działalność rzecznika jest finanso-

wana z budżetu państwa. Tak więc tego rodzaju poprawka nie wprowadza żadnej war-

tości, która mogłaby wzbogacić projekt, i dlatego nie powinna być uwzględniona. 

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz: 

No, w taki sam sposób… 

(Senator Zbigniew Romaszewski: Może wstawić dodatkowy paragraf?) 



317. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

  2427/VII 2 

Nie, w ten sposób można by było mówić o wszystkich innych obowiązkach, 

których jest bardzo dużo, i zrodziłoby się pytanie, dlaczego jeden obowiązek jest wy-

szczególniony, a inne nie. No jak wszystkie, to wszystkie. W przepisie jest mowa, że 

wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich są pokrywane 

z budżetu państwa – a więc wszystkie wydatki – i w związku z tym wskazywanie jed-

nego z nich mija się chyba z celem. 

Dobrze, ale czy to tyle, jeśli chodzi o dyskusję? 

Skoro tak, to przystępujemy do głosowania. 

Pierwszy wniosek, najdalej idący, o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (4) Jednogłośnie. 

Dziękuję bardzo. 

Kto z panów senatorów był sprawozdawcą? 

(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Joanna Granow-

ska: Senator Rulewski.) 

No tak, ale senatora Rulewskiego nie ma w tej chwili na sali… 

To ja mogę być sprawozdawcą. Jeżeli państwo nie macie nic przeciwko, to ja 

nim będę. 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

Dobrze… O, jest pan senator. 

(Senator Jan Rulewski: Bardzo przepraszam, byłem na spotkaniu w Radzie 

Ochrony Pracy.) 

Dziękuję państwu za udział. Zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. 

(Wypowiedzi w tle nagrania) 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 43) 
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