
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia:  28 maja 2008 r.

Nr posiedzenia: 22

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz - przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „informacji o działalności Rzecznika praw Obywatelskich
w 2007 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka
i obywatela (druk senacki nr 119).

2. Rozpatrzenie „informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007
(druk senacki nr 133).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 139 ,
druki sejmowe nr 260 i 139).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

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

− zaproszeni goście:
− Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

− Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski,
− zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich  Stanisław Trociuk,
− dyrektor biura Urszula Szkodzińska
− asystentka rzecznika Magdalena Kuruś,

− Sąd Najwyższy:
− Pierwszy Prezes Sądu najwyższego prof. Lech Gardocki,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Sadrakuła,

− Sejm RP:
− poseł sprawozdawca Prof. Marian Filar.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski przedstawił informację o działalności
Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i
praw człowieka i obywatela. Podkreślił, że  w   roku 2007 Rzecznik  wyjątkowo często podejmował
sprawy z urzędu.
W dyskusji udział w której wzięli senatorowie: Jan Rulewski, Zbigniew Cichoń oraz Stanisław
Piotrowicz. Senatorowie skierowali do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego
oraz do jego zastępcy Stanisława Trociuka pytania dotyczące m.in. zasadności mnożenia instytucji
rzeczników reprezentujących interesy różnych grup, możliwości zatrudnienia więźniów w
zakładach karnych, roli mediów w kampanii wyborczej i granic wolności słowa, kontroli sądowej
urzędu prokuratorskiego, modelu skargi kasacyjnej, kosztów sądowych i opłat skarbowych jako
utrudnień w dostępie do sądu, efektów współpracy urzędów Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Rzecznika Praw Dziecka. W dyskusji poruszony został także problem braku właściwej reakcji ze
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strony odpowiednich władz w sytuacji śmierci obywatela rumuńskiego Claudiu Crulica w areszcie
krakowskim w następstwie strajku głodowego.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 roku.

Ad. 2 I Prezes Sądu Najwyższego profesor Lech Gardocki przedstawił informację o działalności Sądu
Najwyższego w roku 2007.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Jan Wyrowiński, Jan Rulewski, Krzysztof Piesiewicz,
Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Cichoń.
Prezes Sądu Najwyższego odniósł się m.in. do krytycznych uwag ze strony senatorów po adresem
uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 dotyczącej stosowania przez sędziów retroaktywnych
przepisów karnych z dekretu o stanie wojennym.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z informacją o działalności Sądu najwyższego w roku 2007.

Ad. 3 Ustawę omówił poseł sprawozdawca profesor Marian Filar. Stanowi ona wykonanie obowiązku
dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2006,
stwierdzającego częściową niezgodność z Konstytucją art. 226 § 1 Kodeksu Karnego dotyczącego
przestępstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego. Poseł sprawozdawca zwrócił uwagę, że
obecnej wersji sfera penalizacji zakwestionowanego przepisu kodeksu karnego jest zbyt szeroka.
Zmiana polega na tym, że sprawca karany będzie tylko wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie
dwie przesłanki: znieważenie nastąpi podczas pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków
i jednocześnie w związku z ich pełnieniem.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona odpowiadając na pytanie
senatora Krzysztofa Piesiewicza, oświadczył, że pomimo początkowych wątpliwości, w chwili
obecnej ministerstwo w pełni identyfikuje się z tym projektem.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym.
Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za, przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


