
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia: 4 marca  2008 roku

Nr posiedzenia: 16

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym (druk senacki
nr 73, druki sejmowe nr 222 i 229).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk senacki nr 74,
druki sejmowe nr 207 i 236).

W posiedzeniu uczestniczyli: senatorowie – członkowie komisji,
przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Beata Mandylis,

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− dyrektor Departamentu Organizacyjnego Karol Dałek,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dorota

Kaczmarczyk,
− Ministerstwo Finansów:

− podsekretarz stanu Jacek Kapica,
− dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Grzegorz Smogorzewski,
− Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej Barbara Smolińska.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona szeroko uzasadnił
potrzebę zmiany obowiązującej ustawy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przedstawiła uwagi do powyższej
nowelizacji dotyczące udostępniania prezesowi sądu okręgowego rejestru wystawianych
zaświadczeń.
Ponieważ ustawa nie budziła zastrzeżeń, przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie
ustawy bez poprawek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji  na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Zbigniew Cichoń.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica przedstawił uzasadnienie do
nowelizowanej ustawy o Służbie Celnej i przypomniał, że celem przedłożenia rządowego jest
konieczność niezwłocznego wyeliminowania nierównego, w porównaniu z innymi służbami
mundurowymi, traktowania funkcjonariuszy celnych.
Ustawa wprowadza ponadto nowe przepisy zapewniające funkcjonariuszom celnym prawo
powrotu do służby w przypadku, gdy na mocy orzeczeń sądowych oskarżenie okaże się
nieprawdziwe.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi do rozpatrywanej ustawy.
W trakcie dyskusji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił trzy poprawki do ustawy o charakterze
redakcyjno-doprecyzowującym.
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Komisja – w głosowaniu  - przyjęła jednogłośnie te poprawki .
Na sprawozdawcę komisji  na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie do ustawy 3 poprawek.

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową: Nie uczestniczyły


