
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia:  24 czerwca 2008 r.

Nr posiedzenia: 25

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Piesiewicz - zastępca przewodniczącego komisji

Porządek posiedzenia: 1. Wysłuchanie „Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007
roku” (druk senacki  nr 154).

2. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca br ustawy o
ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,
sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 roku (druk senacki nr 174
druki sejmowe nr 427 i 545).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

Sokołowska.

− zaproszeni goście:
− Krajowa Rada Sądownictwa:

− przewodniczący Stanisław Dąbrowski,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− pełnomocnik ministra ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka Jakub Wołąsiewicz,

− ekspert w Departamencie Prawno-Traktatowym Justyna Chrzanowska,
− Ministerstwo Edukacji Narodowej:

− główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
i Wychowania Grażyna Płoszajska.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski przedstawił informację
o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2007.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Romaszewski i Zbigniew
Cichoń.
Senatorowie skierowali do przewodniczącego KRS pytania dotyczące m.in.: asystentów sądowych,
problemu jednolitości orzecznictwa oraz porównania systemu kasacyjnego z rewizyjnym
w polskim sądownictwie.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 r.
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Ad. 2 Ustawę przedstawił pełnomocnik ministra ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka Jakub Wołąsiewicz. Celem ustawy jest wyrażenie przez parlament zgody na ratyfikację
Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych z dnia 5 listopada 1992 r. Karta
uznaje języki regionalne lub mniejszościowe, zwłaszcza te języki, które są w zaniku, za bogactwo
kulturowe, zapewnia ich promocję, badania nad nimi oraz ich nauczanie. Przedstawiciel ministra
zwrócił uwagę na fakt, iż Polska już wcześniej spełniła standardy wyznaczone przez Radę Europy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym.
Zastępca przewodniczącego komisji Krzysztof Piesiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisja jednogłośnie, trzema głosami, przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

sporządziła Joanna Granowska


