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Wielce Szanowna Pani Marszałek,

w dniu 20 grudnia 2021 r., otrzymałem odpowiedź Pani Marszałek na moje pismo z 

dnia 3 grudnia 2021 r. (nr II.513.1.2016.PZ), dotyczące podjętej w dniu 19 lutego 2021 

r. przez Senat RP uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 239). Prace nad tym 

projektem zostały zainicjowane na skutek wystąpienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 10 lipca 2020 r. skierowanego do Przewodniczącego Komisji 

Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i były kontynuowane z 

udziałem przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich.

We wspomnianej na wstępie odpowiedzi, za przesłanie której uprzejmie dziękuję, 

wskazała Pani Marszałek, że projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

karnego przed nadaniem mu dalszego biegu został skierowany do opinii Biura 
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Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych oraz do konsultacji z Radą Dialogu 

Społecznego i zaznaczyła przy tym, że dalsze prace będą musiały brać pod uwagę 

wyniki pozyskanych opinii i stanowisk.

Wskazała również Pani Marszałek, że skutki finansowe wykonania projektu ustawy 

muszą być brane pod uwagę na każdym etapie postępowania ustawodawczego i mają 

wpływ na prędkość i kolejność procedowania ustaw.

Z informacji dostępnej na stronie internetowej Senatu RP wynika, że projekt został w 

dniu 22 marca 2021 r. skierowany do Sejmu, lecz nadal nie nadano mu numeru druku 

sejmowego1.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani Marszałek z ponowną uprzejmą 

prośbą o udzielenie informacji o przewidywanym terminie zapoczątkowania w Sejmie 

stosownych prac legislacyjnych dotyczących projektu zmian w Kodeksie postępowania 

karnego (druk senacki nr 239).

Łączę wyrazy szacunku,

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP (ePUAP)

1 https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-
ustawodawcze/inicjatywa,146.html (dostęp w dniu 17 października 2022 r.).

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,146.html
https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,146.html

