
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji  Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 74 Nr posiedzenia:148

Data posiedzenia:  28 stycznia 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Bohdan Paszkowski – zastępca przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy
- Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 346).

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (druk senacki nr 368; przedstawiciel wnioskodawców –
senator Bohdan Paszkowski).

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
wykonawczy (druk senacki nr 348; przedstawiciel wnioskodawców – senator
Marek Trzciński).

4. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania karnego (druk senacki nr 347; przedstawiciel wnioskodawców –
senator Krzysztof Kwiatkowski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
senator Krzysztof Piesiewicz, senator Jacek Swakoń,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: senator Krzysztof
Kwiatkowski, senator Leon Kieres, senator Grażyna Sztark, senator Bohdan
Paszkowski, senator Marek Trzciński,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− sekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa

Sprawiedliwości Jan Bołonkowski,
− prokurator delegowany do Departamentu Legislacyjno-Prawnego

w Ministerstwie Sprawiedliwości Grażyna Stanek,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Łukasz

Paszka,
− asystent podsekretarza stanu Katarzyna Topczewska,

− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
− starszy specjalista w Departamencie Spraw Parlamentarnych Kamila

Michalak,
− Naczelna Rada Adwokacka:

− zastępca sekretarza Andrzej Siemiński,
− Helsińska Fundacja Praw Człowieka:

− Maciej Bernatt ,
− Piotr Kładoczny,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego ekspert ds. legislacji Katarzyna
Konieczko.



Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senator Bohdan Paszkowski zgłosił wniosek
o wycofanie przez komisję projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(druk senacki nr 346). Wyjaśnił, że materia będącą przedmiotem projektu ustawy została już
uregulowana w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571).
Komisja Ustawodawcza przyjęła jednogłośnie wniosek senatora Bohdana Paszkowskiego.

Konkluzja Komisja Ustawodawcza wycofała projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego (druk senacki nr 346).

Ad. 2 Projekt ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Bohdan Paszkowski.
Projekt stanowi wykonanie orzeczenia TK z dnia 16 czerwca 2008 r. stwierdzającego niezgodność
z Konstytucją art. 117 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Omówił przedmiot i istotę rozstrzygnięcia TK. Poinformował, że zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona poinformował, że
ministerstwo przygotowało własny projekt. Zwrócił uwagę, że zawiera on m.in. regulacje
dotyczące uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym. Zdaniem ministra
projekt  przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera regulacje bardziej
szczegółowe. Projekt senacki nie różnicuje przesłanek uzyskania pomocy prawnej w zależności od
tego, czy wnioskująca o to strona jest osobą fizyczną czy prawną oraz nie przewiduje wzoru
oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osób składających
taki wniosek.
Przedstawicielka BL zgodziła się, że rozwiązanie zaproponowane w projekcie rządowym
dotyczące różnicowania przesłanek uzyskania pomocy prawnej jest rozwiązaniem lepszym niż
propozycja senacka.
W trakcie dyskusji senator Bohdan Paszkowski zgłosił poprawkę, polegającą na rozróżnieniu
podmiotów ubiegających się o uzyskanie pomocy prawnej na osoby fizyczne oraz prawne i
jednostki organizacyjne.
Poprawka została przyjęta przez komisje wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Bohdan
Paszkowski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez komisję projekt ustawy i wnoszą
o  wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk 346 S).

Ad. 3 Projekt ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Marek Trzciński. Projekt
stanowi wykonanie orzeczenia TK z dnia 26 maja 2008 r. stwierdzającego niezgodność przepisu
art.248 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. - Kodeks karny wykonawczy z Konstytucją.
Senator Bohdan Paszkowski zaznaczył, że projekt był poddany konsultacjom społecznym.
Minister Z. Wrona poinformował, że w celu wykonania tego wyroku TK w Ministerstwie
Sprawiedliwości przygotowano stosowny projekt ustawy, który znajduje się na etapie uzgodnień
wewnątrzresortowych. Omówił różnice między projektami. Wskazał, że projekt senacki posługuje
się przepisami o charakterze klauzuli generalnej co powoduje, że zaproponowany przepis nie spełni
wymaganego przez TK kryterium jasności i jednoznaczności.
Podczas dyskusji senator Krzysztof Piesiewicz zaproponował, aby komisje zawiesiły postępowanie
nad swoim projektem na okres 30 dni, a po upływie tego terminu wystąpiły do Ministra
Sprawiedliwości o informację o stanie wykonania wspomnianego wyroku TK.
Wniosek senatora Krzysztofa Piesiewicza komisje przyjęły jednogłośnie.

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy.



Ad.4 Projekt ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Krzysztof Kwiatkowski.
Projekt stanowi wykonanie orzeczenia TK z dnia 3 czerwca 2008 r. stwierdzającego niezgodność
z Konstytucją art. 156 § 5 ustawy Kodeks postępowania karnego. Omówił przedmiot i istotę
rozstrzygnięcia TK.
Minister Z. Wrona powiedział, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został przygotowany projekt
zmian Kodeksu postępowania karnego będący obecnie na etapie konsultacji społecznych, który ma
na celu wykonanie w pełnym zakresie wyroku TK poprzez wprowadzenie takiego stanu prawnego
,który uwzględnia także wskazówki zawarte w jego uzasadnieniu. Omówił różnice między
projektem rządowym a senackim. Podczas dyskusji Senator Krzysztof Kwiatkowski zaproponował
poprawkę do art.250 par 3a polegającą na nałożeniu na prokuratora obowiązku udostępniania
podejrzanemu lub jego obrońcy akt sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o
zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Komisje jednogłośnie przyjęły przedstawioną poprawkę wraz z tekstem jednolitym projektu
ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Bohdan
Paszkowski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez komisję projekt ustawy i wnoszą
o  wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk 347 S).

.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


