
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
 

Plan pracy 
na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. 

 
 

Lp. Termin 
posiedzenia Temat posiedzenia 

1. styczeń Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 668). 

2. styczeń „Sprawa podejrzeń korupcji w Sądzie Najwyższym” - (posiedzenie w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu). 

3. styczeń Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (druk nr 804). 

4. styczeń Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji prawnej polskich rybaków w odniesieniu do nakładanych na nich kar 
grzywny w postępowaniu administracyjnym oraz o niejednolitości orzecznictwa w tych sprawach.   

5. styczeń Rozpatrzenie poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 880). 

6. styczeń Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie przez Komisję inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o 
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

7. luty Informacja na temat aktualnej sytuacji pracowników sądownictwa i prokuratury. 

8. luty Rozpatrzenie informacji Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Apelacyjnego Prokuratury Okręgowej w Katowicach na temat 
przebiegu i wyników śledztwa dotyczącego doniesień prasowych o funkcjonowaniu specjalnej grupy w ramach Centralnego Biura 
Śledczego, powołanej jesienią 2006 r., której celem miałaby być analiza powiązania i majątków ok. tysiąca osób, w tym czołowych 
polityków lewicy (Gazeta Wyborcza z dnia 16 października 2012 r., publikacja pt. „Dziurawa sieć IV RP na polityków lewicy” 
Wojciecha Czuchnowskiego) - kontynuacja. 

9. luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu 
rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk nr 667). 

10. luty Informacja na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych. 

11. luty Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o 
ustroju sądów wojskowych (druk nr 560). 

12. luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie apelu do posłów Klubu Poselskiego Ruch Palikota o zaprzestanie 
odmawiania Kościołowi Katolickiemu prawa do wyrażania swoich poglądów (druk nr 763). 

13. luty Informacja na temat najbliższych planów dotyczących resocjalizacji nieletnich. 

14. luty Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 
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363). 

15. luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 940). 

16. luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380). 

17. marzec Rozpatrzenie raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2011 r. 

18. marzec Ocena przestrzegania praw przedsiębiorców i podatników wynikająca z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. 

19. marzec Dyskusja na temat praw człowieka w kontekście konfliktu izraelsko -palestyńskiego (wprowadzenia do dyskusji dokona prelegent 
zgłoszony przez Prezydium Polsko - Izraelskiej Grupy Parlamentarnej). 

20. marzec Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 826). 

21. marzec Dyskusja na temat stanu praw ojca w Polsce w aspekcie realizacji praw wynikających z konwencji międzynarodowych, 
funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz rozwiązań w wybranych państwach Unii Europejskiej. 

22. marzec Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zakończenia lustracji (druk nr 613). 

23. marzec Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 244). 

24. marzec Informacja na temat wykonywania ratyfikowanych przez Polskę konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących praw 
człowieka (w tym Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet) oraz 
ocena funkcjonowania ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (tzw. ustawy antydyskryminacyjnej). 

25. kwiecień Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych (druk nr 381). 

26. kwiecień Informacja na temat stanu wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

27. kwiecień Dyskusja na temat problemu uprowadzeń rodzicielskich oraz potrzeby zmian ustawowych. 

28. kwiecień Informacja na temat przestępstw z nienawiści popełnianych na terenie Polski w ostatnich latach. 

29. kwiecień Ocena realizacji inwestycji i warunków socjalnych w aresztach śledczych i zakładach karnych w kontekście problemu ich 
przeludnienia. 

30. kwiecień Informacja na temat aktualnej sytuacji Służby Więziennej w tym jej funkcjonariuszy i pracowników. 

31. kwiecień Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia działań 
zmierzających do wyjaśnienia ludobójczej zbrodni w Katyniu i innych miejscowościach Związku Sowieckiego w 1940 r. na 
obywatelach polskich oraz do udzielenia pomocy prawnej dochodzącym prawdy rodzinom ofiar tej zbrodni (druk nr 353). 

32. kwiecień Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów "Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach 
stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży" (druk nr 970). 

33. kwiecień Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 766). 
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34. kwiecień Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (druk nr 767). 

35. maj Dyskusja na temat problemu obchodzenia prawa przez producentów i dystrybutorów dopalaczy. 

36. maj Informacja o działalności sądów administracyjnych w roku 2012.  

37. czerwiec Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (druk nr 941). 

38. czerwiec Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw 
człowieka i obywatela. 

39. czerwiec Zapoznanie się z Informacją o działalności Sądu Najwyższego za rok 2012 oraz o wynikających z niej istotnych problemach. 

40. czerwiec Zapoznanie się z Informacją Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa za 
rok 2012 oraz z uwagami o stwierdzonych uchybieniach i lukach, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności 
systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej 

41. czerwiec Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z Analizą NIK w zakresie działania Komisji. 

42. czerwiec Zapoznanie się z problematyką nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad funkcjonowaniem prokuratury w kontekście uprawnień 
kontrolnych Sejmu 

 
Wizytacje: 

• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, maj 2013 r. 
 
Seminaria i konferencje: 

• Międzynarodowa konferencja pt. „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania”, kwiecień 2013 r. 
 


