
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka
i Praworządności

oraz Komisji
Ustawodawczej

oraz Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej

Nr posiedzenia: 32 Nr posiedzenia: 69 Nr posiedzenia: 24

Data posiedzenia:  5 sierpnia 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy   Służbie
Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (druk senacki nr 168; przedstawiciel wnioskodawców – senator Grażyna
Sztark).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Aldona Figura,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej
Przemyski,

− Agencja Wywiadu:

− funkcjonariusz Krzysztof Filipek,

− funkcjonariusz Kamil Willner,

− Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

− dyrektor Biura Prawnego Kazimierz Mordaszewski,

− funkcjonariusz Dariusz Lizakowski,

− funkcjonariusz Zofia Wronka,

− Ministerstwo Finansów:

− naczelnik Wydziału Personalnego w Departamencie Służby Celnej
Maria Wójtowicz,

− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− podsekretarz stanu Radosław Mleczko,

− główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Bożena Lenart,

− główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Agnieszka Bolesta-
Borkowska.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Projekt nowelizacji ustawy przedstawiła senator Grażyna Sztark. Celem tej ustawy jest zrównanie
uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników,
gwarantowanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
W chwili obecnej funkcjonariusze służb mundurowych: policjanci, funkcjonariusze Służby Celnej,
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwani dalej



funkcjonariuszami, w zależności od miejsca pracy i płci mają zróżnicowany dostęp do uprawnień
rodzicielskich. Treść Konstytucji RP oraz postanowienia obowiązującego Polskę jako członka UE
prawa wspólnotowego, jak również ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych,
obligują do równego traktowania pracowników. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zostały już
implementowane do Kodeksu pracy.
Przewodniczący obrad przedstawił opinie nadesłane do tego projektu ustawy. Obecni na posiedzeniu
połączonych komisji przedstawiciele Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu w swoich wystąpieniach odnieśli się pozytywnie do proponowanych zapisów. W dyskusji
głos zabrali senatorowie Mieczysław Augustyn i Stanisław Piotrowicz. Wyrazili ubolewanie, iż
opinie, zbyt późno nadesłane z ministerstwa pracy i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, nie
dały możliwości wcześniejszego zapoznania się senatorom, jak również przedstawicielowi Biura
Legislacyjnego, z zawartymi w nich propozycjami zmian. Dlatego też senator Mieczysław Augustyn
zgłosił wniosek formalny o odroczenie prac nad projektem ustawy. Senator Stanisław Piotrowicz
poparł tę propozycję. Przewodniczący obrad przyłączył się do tej propozycji i poddał pod
głosowanie wniosek o odroczenie prac nad omawianym projektem ustawy. W wyniku głosowania
połączonych komisji wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Konkluzja: Połączone komisje zwrócą się na piśmie do Marszałka Senatu o przedłużenie terminu rozpatrywania
projektu ustawy zawartego w druku nr 168.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Elżbieta Owczarek


