
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia: 31 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 50

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie 2008 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki nr
304 , druki sejmowe nr 430, 430A, 1092 ).

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a
Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury
przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.  (druk
senacki nr 328 , druki sejmowe nr 779, 1105 ).

3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z
dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. (druk senacki nr
326 , druki sejmowe nr 895, 1106 ).

4. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczypospolitą Polską a
Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w
Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. . (druk senacki nr 325 , druki sejmowe nr 1027,
1108 ).

5. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach
Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
9 września 2002 r. (druk senacki nr 340 , druki sejmowe nr 896, 1107 ).

6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (druk senacki nr 324 , druki sejmowe nr
263, 1119 ).

7. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin. (druk senacki nr 292 , druki sejmowe nr 890, 1049 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,
Agata Karwowska-Sokołowska,  Maciej Telec,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− dyrektor Departamentu Prawa Pracy Eugenia Gienieczko,
− naczelnik wydziału w Departamencie Prawa Pracy Jerzy Kowalski
− główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Janina Suzdorf,
− główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Agnieszka Bolesta-

Borkowska,
− Ministerstwo Sprawiedliwości:
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− sędzia w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Cezary
Dziurkowski,

− sędzia w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Sławomir
Buczma,

− główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
Agnieszka Szklarczyk,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora w Departamencie Prawno-Traktatowym Janusz

Łącki,
− Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji:

− podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski,
− Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

− funkcjonariusz Dariusz Lizakowski,
− funkcjonariusz Magdalena Gołaszewska,

− Agencja Wywiadu:
− funkcjonariusz Piotr Juszczuk,
− funkcjonariusz Jacek Miros.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Eugenia Gienieczko

Janina Suzdorf i Jerzy Kowalski. Zaproponowane zmiany wynikają z przedstawionych Polsce przez
Komisję Europejską zarzutów niepełnej implementacji w polskim ustawodawstwie trzech dyrektyw
równościowych  Ustawa ma na celu doprecyzowanie i uszczegółowienia już obowiązujących
regulacji w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił uwagi do powyższej nowelizacji.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: dyrektor Eugenia
Gienieczko, oraz senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Zbigniew Cichoń i Krzysztof
Piesiewicz. Senatorowie omawiali wpływ regulacji europejskich na ustawodawstwo polskie oraz
wyrazili zaniepokojenie w związku z, ich zdaniem, zbyt często występującym brakiem precyzji w
zapisie norm prawnych w prawie unijnym.
W wyniku dyskusji senator Jan Rulewski zaproponował 3 poprawki do ustawy, które zostały
przyjęte w głosowaniu przez komisję.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie trzech poprawek do ustawy.

Ad. 2 Ustawę przedstawił sędzia Sławomir Buczma z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w
Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedłożona parlamentowi umowa uprości przekazywanie osób do
celów ich ścigania lub wykonywania wyroku pomiędzy państwami członkowskimi Unii a
Norwegią i Islandią poprzez przekazywanie osób na podstawie nakazu aresztowania.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie zgłaszała 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 czteroma głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 3 Ustawę, której celem jest wyrażenie przez Sejm i Senat zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP
Konwencji Rady Europy w sprawie kontaktów z dziećmi, omówił sędzia Cezary Dziurkowski z
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Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Konwencja ma na
celu polepszenie pozycji dziecka w sytuacjach, gdy jego kontakty z członkami rodziny są
ograniczone ze względu na rozłączenie rodziny i zamieszkiwanie tych osób w różnych krajach.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszał 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 czteroma głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 4 Ustawę przedstawiła reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości Agnieszka Szklarczyk. Umowa
ma na celu umożliwienie osobom skazanym odbywania kary pozbawienia wolności we własnym
państwie.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała 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 czteroma
głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 5 Ustawę omówił zastępca dyrektora w Departamencie Prawno-Traktatowym w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Janusz Łącki. Przedłożona Parlamentowi umowa przyznaje szczególny,
uprzywilejowany status prawny osobom, których działania lub funkcje są związane z
wykonywaniem zadań przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała 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 czteroma
głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 6 Ustawę przedstawił funkcjonariusz Agencji Wywiadu Piotr Juszczuk. Zmiany ustawy polegają na
przyznaniu określonej kategorii funkcjonariuszy prawa do ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem zadań służbowych poza granicami kraju.
Wprowadzona została również obligatoryjna pomoc na kształcenie dzieci, będących na utrzymaniu
funkcjonariusza, który poniósł śmierć w związku z wykonywanymi obowiązkami.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała 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 trzema
głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 7 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Zbigniew Sosnowski.
Nowelizacja polega na wprowadzeniu jednolitych mechanizmów, które umożliwią obligatoryjne
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zawieszenie prawa do emerytury z tytułu ponownego przyjęcia emeryta do służby albo powołania
emeryta do zawodowej służby wojskowej Przewidziana w projekcie zmiana zakłada dodanie do
katalogu formacji, w których podjęcie służby przez emeryta będzie powodować obligatoryjne
zawieszenie prawa do emerytury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała 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 czteroma
głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Joanna Granowska


