
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia:  16 września 2008 r.

Nr posiedzenia: 38

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 4 września ustawy o zmianie
ustawy o izbach morskich (druki sejmowe nr 522 i 823, druk senacki nr 234).

2. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 4 września ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe (druki sejmowe nr 553 i 797, druk senacki nr 237).

3. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (druki
sejmowe nr 811 i 828, 828A, druk senacki nr 241).

4. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych
ustaw (druki sejmowe nr 827, 870 oraz 970-A, druk senacki nr 242).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,
− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Beata Mandylis i

Maciej Telec,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Infrastruktury:

− podsekretarz stanu Maciej Jankowski,
− radca ministra Dorota Lost-Siemińska,

− Odwoławcza Izba Morska:
− wiceprzewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej Michał Gnatowski,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk,
− główny specjalista w Departamencie Prawnym Robert Agnowski,
− dyrektor Biura Prawnego w Komendzie Głównej Policji Krzysztof

Choiński,
− dyrektor Biura Kryminalnego w Komendzie Głównej Policji Zbigniew

Stawarz,
−  zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Mirosława

Hellich,
− ekspert w Komendzie Głównej Policji BK Andrzej Dembski,
− dyrektor Biura Prawnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Marcin Własnowolski,
− Komisja Nadzoru Finansowego:

− główny specjalista w Departamencie Prawnym Adam Janiszewski,
− Związek Banków Polskich:

− radca prawny, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych Tadeusz Białek,
− reprezentant Związku Banków Polskich Joanna Kłopotek,

− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
− ekspert prawny Patrycja Rogowska-Tomaszycka,
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− Sejm:
− poseł sprawozdawca Aleksander Skorupa.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawili podsekretarz stanu Maciej Jankowski i radca ministra Dorota Lost-Siemieńska z

Ministerstwa Infrastruktury. Nowelizacja ustawy o izbach morskich jest konsekwencją wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie: Brudnicka i inni
przeciwko Polsce i ma na celu doprowadzenie do zgodności ustawy o izbach morskich z
postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Uwagi do tej nowelizacji zgłosiło Biuro Legislacyjne.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski i Jan Wyrowiński.
Senatorowie zwracali uwagę na fakt, że projekt nowelizacji nie jest do końca dopracowany i że ustawa
może być źródłem szeregu wątpliwości natury interpretacyjnej.
Senator Stanisław Piotrowicz zaproponował odroczenie prac nad nowelizacją ustawy. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie (4 głosami).

Konkluzja: Komisja wnosi o odroczenie do najbliższego posiedzenia komisji prac nad projektem ustawy w celu
przygotowania propozycji legislacyjnych.

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr
Stachańczyk. Zmiany polegają na, po pierwsze, ustanowieniu podstawy prawnej w sprawach o
wykroczenia do uzyskiwania informacji od banków o użytkownikach pojazdów stanowiących
własność banku jako zabezpieczenie wierzytelności, po drugie, zabezpieczeniu banków przed
działaniami przestępczymi i, po trzecie, zwolnieniu organów ścigania karnego od opłat za udzielanie
im przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową.
Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich w pełni poparli
proponowane zmiany.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie zgłaszał uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili
również senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o
przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (4 głosami).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 3 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr
Stachańczyk. Celem projektu jest dostosowanie przepisów ustawy o ochronie granicy państwowej,
ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o broni i amunicji do przepisów rozporządzenia (WE) nr
863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego mechanizm
tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego w swojej opinii zasygnalizował potrzebę wprowadzenia zmian.
Senator Stanisław Piotrowicz zaproponował poprawki mające na celu zapewnienie przepisom ustawy
klarowność i spójności terminologicznej. Komisja jednogłośnie (4 głosami) przyjęła ustawę wraz z
przyjętymi wcześniej poprawkami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jacka Swakonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami.
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Ad. 4 Ustawę przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr
Stachańczyk oraz poseł Aleksander Skorupa. Proponowane zmiany przepisów dotyczą ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i mają charakter techniczny.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Jan Rulewski, Stanisław Piotrowicz, Jan Wyrowiński,
przedstawiciel Związku Banków Polskich oraz minister Piotr Stachańczyk.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zgłosiła do ustawy szereg uwag o charakterze redakcyjnym.
W trakcie dyskusji senator Stanisław Piotrowicz zaproponował 15 poprawek. Komisja jednogłośnie (4
głosami) przyjęła ustawę wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Joanna Granowska


