
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia:  8 stycznia 2009 r.

Nr posiedzenia: 71

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk
senacki nr 407; druki sejmowe nr 1184, 1333).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 413; druki sejmowe nr 1227, 1366 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Grażyna Stanek,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Wojciech

Ulitko,
− st. specjalista Mateusz Karczocha,

− Krajowa Rada Sądownictwa:
− sędzia Jarema Sawiński

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Grażyna Stanek.

Celem nowelizacji jest włączenie do Kodeksu karnego wykonawczego przepisów dotyczących
umieszczania osób tymczasowo aresztowanych i skazanych w wydzielonych pomieszczeniach
przeznaczonych dla osób zatrzymanych. Dotychczasowe rozwiązania prawne regulujące te kwestię
przestały obowiązywać w dniu 1 września 2008
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji, wobec czego
przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie pięcioma głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Stanisław Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Ustawę omówił Naczelnik Wydziału w Dep. Legislacyjno-Prawnym Wojciech Ulitko. Ustawa ma na
celu umożliwienie, nieograniczonego terminem występowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie
przez osoby internowane w stanie wojennym, po upływie którego niedopuszczalne było wystąpienie
z żądaniem przez osobę uprawnioną.
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Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym. W imieniu
Krajowej Rady Sądownictwa ustawę poparł sędzia Jarema Sawiński.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji, wobec czego
przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie pięcioma głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Joanna Granowska


