
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia: 23 września 2008 r.

Nr posiedzenia: 39

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 (cd.) (druk senacki nr 234 , druki sejmowe nr 522 i
823).

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Maciej Telec,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Infrastruktury:

− podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko,
− radca ministra Dorota Lost-Simińska,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− ambasador Jakub Wołąsiewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na posiedzeniu, będącym kontynuacją posiedzenia z dnia 16 września br., ustawę omówili

podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko oraz ambasador Jakub
Wołąsiewicz. Zwrócili oni ponownie uwagę na to, że projekt ustawy został opracowany wyłącznie
w celu wykonania wyroku ETPC z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie: Brudnicka i inni przeciwko
Polsce.
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz senatorowie Stanisław
Piotrowicz, Krzysztof Piesiewicz, Jan Rulewski, Jan Wyrowiński i Zbigniew Cichoń.
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, odpowiadając na pytania senatorów, podkreślali, że
trwają prace nad głęboką reformą obejmującą powołanie zupełnie niezależnej komisji do spraw
badania wypadków morskich, jednakże taka zmiana wymaga długotrwałych przygotowań i
uwzględnienia uregulowań międzynarodowych i wspólnotowych, które są obecnie w fazie
projektowania. Z drugiej strony wstrzymanie prac nad projektem naraża Polskę na zarzut
niewykonania wyroku ETPC.
W dyskusji senatorowie zwracali uwagę na to, że nowelizacja jest rozwiązaniem tymczasowym i że
Ministerstwo Infrastruktury powinno regularnie relacjonować członkom komisji przebieg
trwających obecnie prac nad całkowitą zmianą systemu prowadzenia dochodzeń w sprawach
wypadków morskich.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił opinie w sprawie projektowanej ustawy, do
których ustosunkowali się zarówno przedstawiciele rządu, jak i senatorowie.
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W trakcie dyskusji senator Krzysztof Piesiewicz złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty (4 senatorów głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności Stanisław Piotrowicz omówił
programy dwóch współorganizowanych przez komisję konferencji, „Polski system probacji – stan i
kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich” oraz „Niepełnosprawni w podróży”, i
stan przygotowań do nich. Konferencja „Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w
kontekście standardów europejskich” odbędzie się 27–28 października 2008 r. w ośrodku
Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Popowie. Współorganizatorami konferencji są
Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezydenta RP, rzecznik praw obywatelskich oraz
Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Konferencja „Niepełnosprawni w podróży” odbędzie się 2 grudnia 2008 r. Współorganizatorami
konferencji są Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytut Transportu Samochodowego.
Konferencja wkomponuje się w obchodzony w dniu 3 października Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Joanna Granowska


