
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia:  6 maja 2008 roku

Nr posiedzenia: 21

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań
przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005
r.(druk senacki nr 127, druki sejmowe nr 374 i 420).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. (druk senacki
nr 112 , druki sejmowe nr 332 i 356).

3.  Rozpatrzenie „Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w 2007 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Beata Mandylis,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Piotr Mierecki,
− naczelnik Wydziału Departamentu Pracy Jerzy Jakubczak,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Jacek Such,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak,
− Departament Legislacyjno-Prawny prokurator Wiesława Kaczorowska,

− Helsińska Fundacja Praw Człowieka
− ekspert Dorota Pudzianowska

− Centralne Biuro Antykorupcyjne:
− zastępca szefa Maciej Wąsik,
− zastępca szefa Ernest Bejda.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Ustawę przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ Jacek Such.
Zwrócił uwagę na to, że Konwencja uzupełnia inne instrumenty prawa międzynarodowego
regulujące kwestię zwalczania handlu ludźmi oraz stwarza nowe możliwości współpracy
międzynarodowej w tej dziedzinie.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym.
Marszałek Zbigniew Romaszewski opisał przypadek obywatelki wietnamskiej, wobec której
zachodziło podejrzenie, że jest ofiarą handlu ludźmi, a która została deportowania z Polski, zanim
zdążyła złożyć odpowiednie zeznania. Przedstawiciel MSWiA Piotr Mierecki wyjaśnił, że
deportacja tej osoby odbyła się na podstawie orzeczeń sądowych i zgodnie z obowiązującą
procedurą. Jednocześnie wyraził on nadzieję, że tego rodzaju sytuacje nie będą miały już miejsca.

Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
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Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Ustawę przedstawił Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Zwrócił
uwagę, że celem ustawy jest zapewnienie jej zgodności z prawem unijnym. Konieczność
nowelizacji wynikła z faktu, iż ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw umyślnych przewidywała, że jej przepisy będą miały zastosowanie do
przestępstw popełnionych po jej wejściu w życie, czyli dopiero po 20 września 2005. Natomiast
dyrektywa Rady UE z dnia 2 kwietnia 2004 odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw
nakładała na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia systemu kompensacyjnego po
30 czerwca 2005 roku.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym.
Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 3 Zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Maciej Wąsik i Ernest Bejda przedstawili
informację o działalności CBA w  2007 roku. W dyskusji przedstawiciele CBA odpowiadali na
liczne pytania senatorów dotyczące  m.in. kłopotów lokalowych, środków budżetowych, liczby
zakończonych spraw, metod pracy, dostępu do baz danych współpracy z innymi instytucjami,
ewentualnych zastrzeżeń do działalności Biura ze strony prokuratury oraz kwestii związanych z 
kompetencjami i generalną funkcją CBA.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z przedstawioną przez Szefa CBA informacją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


