
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 454 Nr posiedzenia: 318

Data posiedzenia: 14 września 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz, Leon
Kieres, Krzysztof Majkowski, Bohdan Paszkowski, Krzysztof Piesiewicz,
Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski, senatorowie członkowie
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: Paweł Klimowicz,
Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek
Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego
w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Szafrański,

− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym
w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Żelaźnicki,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: legislator Iwona
Kozera-Rytel.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty

na posiedzeniu Senatu mniejszość Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Ustawodawczej oraz senatorowie-wnioskodawcy Zbigniew Cichoń oraz Janusz Rachoń
przedstawili wniosek o odrzucenie ustawy, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Komisja Ustawodawcza wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek, zaś senatorowie
wnioskodawcy (Piotr Łukasz Andrzejewski, Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Romaszewski przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Wniosek o odrzucenie ustawy nie uzyskał poparcia komisji (5 osób głosowało za, 5 było przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu).
Poparcia komisji nie uzyskał również wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowało za nim
5 osób, 5 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
W dalszej kolejności przedstawiono i przeprowadzono głosowania nad zgłoszonymi poprawkami.
Nie uzyskały poparcia komisji poprawki sen. Piotra Andrzejewskiego. Jedna zmierzała do tego, aby
penalizacji podlegało prowadzenie działalności handlowej, a nie sprzedaż poza miejscem do tego
wyznaczonym (5 osób głosowało za, 5 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu). Druga poprawka
ograniczała zakres penalizacji do terenów należących do gminy i będących jednocześnie w jej
zarządzie (4  osoby głosowały za, 6 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu).
Poparcie uzyskała natomiast poprawka zgłoszona przez senatorów: Z. Cichonia, S. Piotrowicza i Z.
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Romaszewskiego, która wyłącza odpowiedzialność za wykroczenie, jeżeli przedmiotem sprzedaży
są grzyby, owoce leśne, płody rolne, kwiaty oraz rękodzieła. Głosowało za nią 7 osób, 3 były
„przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Zientarskiego.
Mniejszość komisji (sen. Piotr Zientarski i Leon Kieres) poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Wniosek ten przedstawi senator Piotr Zientarski.
Inna mniejszość komisji (sen. Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Romaszewski) poparła wniosek
o odrzucenie ustawy. Wniosek ten przedstawi senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisje poparły 5 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1353 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


