
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia:  8 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 44

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego (druk senacki nr 260 , druki sejmowe nr 632, 967 ).

2. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 19 września 2008 roku ustawy
o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych
danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR
z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz
w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. (druk senacki nr 251, druki sejmowe nr
720, 847 ).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 252 , druki sejmowe nr 458, 824,
824A).

4. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 19 września 2008 roku ustawy
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 249, druki sejmowe nr 778,962).

5. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,
Szymon Giderewicz, Iwona Kozera, Agata Karwowska-Sokołowska, Renata
Bronowska,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:

− podsekretarz stanu  Dariusz Bogdan,
− Ministerstwo Infrastruktury:

− sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz,
− radca ministra Piotr Jawoszek,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− z-ca dyrektora w Departamencie Prawno-Traktatowym Janusz Łącki,

− Generalny Inspektor Danych Osobowych:
− z-ca generalnego inspektora Andrzej Lewiński,
− dyrektor Biura GIODO Urszula Góral,

− Urząd Lotnictwa Cywilnego:
− prezes Grzegorz Kruszyński,
− specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Anna Czerwińska,
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− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− sędzia Marcin Kowal, departament legislacyjno-prawny,
− sędzia Rafał Kierzynka, departament legislacyjno-prawny,

− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
− specjalista w Departamencie Migracji Małgorzata Parać

− Urząd do Spraw Cudzoziemców:
− dyrektor Biura Prawnego Bożena Sadowska,
− dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców

Tomasz Lipski,
− Komenda Główna Straży Granicznej:

− z-ca dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców Andrzej Jakubaszek,
− legislator w Biurze Prawnym Anna Lewicka-Rychlewska,

− Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
− ekspert Agata Foryś,
− ekspert Ewa Ostaszewska,

− Komitet Polska-Czeczenia:
− przewodniczący Adam Borowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Dariusz Bogdan. Zwrócił

uwagę, że  nowelizacja zmierza do wykonania przepisów Konwencji, podpisanej w Montrealu
w dniu 1 marca 1991 roku, w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu
ich wykrywania. Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zasygnalizowała potrzebę wprowadzenia poprawek o
charakterze redakcyjnym do ustawy.
Senator Stanisław Piotrowicz  przejął te poprawki.
Komisja przyjęła przedstawione przez senatora Stanisława Piotrowicza poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja:  Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy.

Ad. 2 Ustawę omówili: sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Andrzej Lewiński oraz z-ca dyrektora w Departamencie Prawno-Traktatowym w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Łącki. Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu
przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS), sporządzonej w Brukseli dnia
23 lipca 2007 oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007.
W dyskusji udział wzięli minister Tadeusz Jarmuziewicz, prezes Grzegorz Kruszewski oraz
senatorowie: Zbigniew Cichoń, Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz i Jan Rulewski.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o
przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie pięcioma głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 3 Ustawę przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: sędzia Marcin Kowal i sędzia
Rafał Kierzynka. Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego czterech
decyzji ramowych Rady: 1) 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 o zwalczaniu seksualnego
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wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej; 2) 2005/222/WSiSW a dnia 24 lutego 2005 w
sprawie ataków na systemy informatyczne; 3) 2003/668/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 w sprawie
zwalczania korupcji w sektorze prywatnym; 4) 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 w sprawie
stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym.
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości Marcin Kowal i Rafał
Kierzynka oraz senatorowie: Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski,
Jan Rulewski i Zbigniew Cichoń.
Senatorowie zwracali uwagę na, m.in., kwestię odpowiedniego zabezpieczenia interesów obywateli
polskich przy podziale kwot uzyskiwanych z egzekucji orzeczeń oraz na, ich zdaniem,
nieprecyzyjne użycie pewnych określeń w tekście ustawy
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Piotrowicz zaproponował szereg
poprawek, które w głosowaniu uzyskały poparcie komisji.
Również senator Zbigniew Romaszewski zaproponował poprawkę, która nie uzyskała jednak
akceptacji komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniew Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 6 poprawek do ustawy.

Ad 4 Ustawę przedstawiła dyrektor Biura Prawnego w Urzędzie ds. Cudzoziemców Bożena Sadowska.
Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa Unii Europejskiej
oraz doprecyzowanie obowiązujących przepisów ustawy o cudzoziemcach.
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Bożena Sadowska, Tomasz Lipski, Andrzej Jakubaszek, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka: Agata Foryś i Ewa Ostaszewska, prezes Komitetu Polska-Czeczenia Adam Borowski
oraz senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz oraz Krzysztof
Piesiewicz.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zgłosiła do powyższej ustawy szereg uwag o charakterze
redakcyjnym.
Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez senatora Stanisława Piotrowicza, a następnie
przyjęła poprawkę zgłoszoną przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniewa Romaszewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 7  poprawek do ustawy.

Ad 5: Członkowie komisji wyrazili zaniepokojenie wydarzeniami w Indiach, gdzie mają miejsce
pogromy chrześcijan z rąk ekstremistycznych ugrupowań hinduistycznych oraz zastanawiali się nad
sposobem uczczenia 30 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.
Senator Zbigniew Cichoń zobowiązał się do przygotowania projektu chwały w sprawie uczczenia
30 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II., tak aby mogła być ona przyjęta na posiedzeniu Senatu
w dniu 16 października 2008.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Joanna Granowska


