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SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI
w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Uprzejmie informuję, iż na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku Komisja
Praw Człowieka i Praworządności., zgodnie z art. 94 ust. 4 Regulaminu Senatu
zaopiniowała skierowane przez Marszałka Senatu w dniu 27 listopada br., wnioski w
sprawie wyboru do składu Krajowej Rady Sądownictwa senatorów Krzysztofa
Kwiatkowskiego oraz Piotra Zientarskiego.
Kandydatury senatorów zostały zgłoszone i złożone zgodnie z Regulaminem
Senatu.
Komisja Praw Człowieka i Praworządności pozytywnie zaopiniowała kandydatury
senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Piotra Zientarskiego do składu Krajowej Rady
Sądownictwa.
Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka i Praworządności
(-) Zbigniew Romaszewski
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Dane o kandydatach
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Krzysztof Kwiatkowski – urodził się 14.05.1971 r. w Zgierzu.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
1997-2001 doradca i sekretarz osobisty prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka.
Przez 14 lat był działaczem samorządowym.
W latach 2002-2006 sprawował m.in. funkcję wiceprezydenta Zgierza.
2007 – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także członek władz krajowych
Związku Województw RP i członek Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich.
21 października 2007 wybrany Senatorem RP, jest przewodniczącym Komisji Ustawodawczej
i członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Krzysztof

Kwiatkowski

jest

również

członkiem

Stałej

Konferencji

Współpracy

Województwa Łódzkiego ds. Funduszy Europejskich, członkiem Rady Działalności Pożytku
Publicznego

oraz

członkiem

PRE-Komitetu

dla

programu

operacyjnego

“Infrastruktura

i Środowisko” przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

UZASADNIENIE
Powołanie

senatora

Krzysztofa

Kwiatkowskiego,

przewodniczącego

Komisji

Ustawodawczej Senatu RP w skład Krajowej Rady Sądownictwa, czyli instytucji opiniującej
zmiany w zakresie spraw legislacyjnych dotyczących sądownictwa, jest uzasadnione z punktu
widzenia sprawności procedowania ustaw w wyżej wymienionym zakresie. Umożliwi to efektywne
przekazywanie wniosków dotyczących projektów ustaw już na poziomie prac Krajowej Rady
Sądownictwa.
Senator Krzysztof Kwiatkowski jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat jest aktywny w organach samorządu
terytorialnego różnych szczebli. W latach 1997-2000 pracował w administracji rządowej na
stanowisku doradcy Prezesa Rady Ministrów profesora Jerzego Buzka.
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PIOTR BENEDYKT ZIENTARSKI
Piotr B. Zientarski urodził się 16 kwietnia 1952r. w Szczecinku, w rodzinie prawniczej
o głębokich tradycjach patriotycznych. Ojciec Piotra B. Zientarskiego – doktor Andrzej Zientarski,
był Sędzią Sądów Wojewódzkich w Koszalinie i Szczecinie. Stryj ks. Roman Zientarski podczas
II wojny światowej był więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau, drugi stryj ks. inf.
Władysław Zientarski był Dyrektorem i twórcą Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975 – 1977 jako aplikant etatowy odbył aplikację sądową
w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. Ponadto złożył egzamin radcowski. Następnie w latach 1978
– 1981 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie.
W latach 1981 – 1990 pracował jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 2 w Koszalinie.
W latach 80. był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym
i pełnomocnikiem biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.
Od 1990r. prowadzi własną kancelarię adwokacką w Koszalinie. Równolegle z pracą
zawodową prowadził przez kilka lat zajęcia z podstaw prawa w Średnim Studium Zawodowym dla
Pracujących w Koszalinie o kierunku społeczno prawnym.
W 2005 r. wybrany został Senatorem RP VI Kadencji, w wyborach parlamentarnych 2007r.
uzyskał ponownie mandat senatorski. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP oraz Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Poza pracą związaną bezpośrednio z prawem, angażuje się w działalność społeczno kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych
i niewidomych. W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego był prezesem do 2000 r. Od
1980 r. - 1985 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Miłośników Sztuki w Koszalinie, a od 1984 do
1990r. – Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego. W latach 1988 – 1993
był wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska – Stany Zjednoczone Ameryki.
Za swoją działalność zarówno zawodową jaki i społeczną Piotr Zientarski został
odznaczony, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, najwyższym odznaczeniem adwokackim –
Adwokatura Zasłużonym, medalem im. Henryka Jordana, odznaczeniem Zasłużony Działacz
Kultury.
Żonaty, ma trójkę dzieci.
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UZASADNIENIE
Piotr Benedykt Zientarski pochodzi z rodziny o tradycjach prawniczych. Jego ojciec doktor
Andrzej Zientarski był Sędzią Sądów Wojewódzkich w Koszalinie i Szczecinie. W historii
sądownictwa Pomorza Środkowego i Zachodniego Andrzej Zientarski zapisał się jako wzór
i wybitny wychowawca wielu pokoleń prawników.
Senator Piotr Benedykt Zientarski w latach 1971 – 1975 studiował prawo na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 r. uzyskał tytuł
magistra prawa.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów, swoją pracę zawodową rozpoczął w Sądzie
Wojewódzkim w Koszalinie, gdzie jako aplikant etatowy odbył aplikację sądową. Poza egzaminem
sędziowskim w 1977 r. złożył egzamin radcowski. W latach 1978 – 1981 odbył etatową aplikację
adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie, zakończoną egzaminem adwokackim
przed Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.
Piotr Zientarski pracę w zawodzie adwokata rozpoczął w 1981r. w Zespole Adwokackim nr
2 w Koszalinie. Od 1990 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.
Doświadczenie zawodowe mecenasa – senatora Piotra B. Zientarskiego wskazuje, iż jest on
osobą doskonale obeznaną z problemami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niemal
trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło kandydatowi na osobiste uczestnictwo
w procesach kształtujących sądownictwo w realiach demokratycznego Państwa Polskiego po
1989 r. Codzienna styczność z wymiarem sprawiedliwości dała również możliwość dokonywania
praktycznej oceny występujących w sądownictwie tendencji, reform, czy funkcjonujących od lat
rozwiązań.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż Senator Zientarski, pracuje w zawodzie
adwokata. Perspektywa spojrzenia na sądownictwo z punktu widzenia korporacji prawniczych, daje
gwarancje zapewnienia kompleksowej oceny pracy sądów, uwzględniającej postulaty innych, poza
sędziowską, prawniczych grup zawodowych. Nabiera to doniosłego znaczenia wobec faktu, iż
przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych, mają bezpośredni kontakt ze stronami postępowań
sądowych i to do nich w pierwszej kolejności trafiają wnioski i uwagi obywateli co do skuteczności,
niezawisłości, czy sprawności polskiego sądownictwa. Owo spojrzenie daje również możliwość
określenia kierunków w jakich podążać winien polski system sądownictwa, by wyeliminować
z niego elementy budzące niezadowolenia zarówno sędziów, jak i reszty społeczeństwa.
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Senator Piotr Zientarski będąc w latach 80 obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych,
a także pełnomocnikiem biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, swoją postawą moralną,
połączoną z solidną wiedzą prawniczą, dał rękojmie poszanowania wartości demokratycznych, na
których straży w dniu dzisiejszym stoi również Krajowa Rada Sądownictwa.
Za swoją działalność zarówno zawodową jaki i społeczną Piotr Zientarski został
odznaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, najwyższym odznaczeniem adwokackim –
Adwokatura Zasłużonym, medalem im. Henryka Jordana, odznaczeniem Zasłużony Działacz
Kultury.
Mają na uwadze doświadczenie, wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, a także postawę
moralną Senatora Piotra B. Zientarskiego uznajemy, iż jest on osobą godną członkowstwa
w Krajowej Radzie Sądownictwa.
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