
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  12 luty 2009 r.

Nr posiedzenia: 75

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji

Porządek posiedzenia: 1. Spotkanie z przedstawicielami ambasady Kazachstanu w Polsce poświęcone
omówieniu perspektyw współpracy między Kazachstanem a Polską w zakresie
praw człowieka i reform demokratycznych.

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (druk senacki nr 437, druki sejmowe nr 437, 654,1559  ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Cichoń, Jan
Rulewski i Władysław Sidorowicz.

− zaproszeni goście:
− Ambasada Kazachstanu w Polsce:
− radca ambasady Jerlan Szamiszew,
− asystentka konsula Marina Jumakanova,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski,
− sędzia w Departamencie legislacyjno-Prawnym Zofia Fiedorowicz,

− Związek Banków Polskich:
− radca prawny Tadeusz Białek.

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Jakub Zabielski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji podziękował przedstawicielowi Ambasady Kazachstanu za przybycie i

wyraził nadzieję na dalszy rozwój wzajemnych stosunków oraz współpracy w różnych dziedzinach
miedzy naszymi krajami. Przypomniał, że w 2010 roku Kazachstan obejmie przewodnictwo w
OBWE.
Radca Jerlan Szamiszew przedstawił ostatnie osiągnięcia Kazachstanu w dziedzinie rozwoju
demokracji i budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Wspomniał o ostatnich
zmianach w ustawodawstwie dotyczących, m.in. ordynacji wyborczej, partii politycznych,
samorządu lokalnego oraz mediów. Omawiając nowelizację do ustawy dotyczącej swobody
wyznania i kościołów, podkreślił wagę, jaką jego kraj przywiązuje do promowania dialogu miedzy
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różnymi grupami etnicznymi i wyznaniowymi. Podkreślił pozycję i aktywność Polonii
w Kazachstanie oraz fakt, że Polska może pełnić kluczową rolę w drodze Kazachstanu do Europy.
Odpowiadając na pytania senatorów Stanisława Piotrowicza, Jana Rulewskiego i Zbigniewa
Cichonia dotyczące funkcjonowania systemu parlamentarnego w Kazachstanie, przedstawiciele
ambasady wskazali na odmienności historyczno-kulturowe regionu Azji Centralnej i wyjaśnili, że
ich kraj jest jeszcze w trakcie kształtowania nowoczesnych struktur demokratycznych.

Ad.2 : Ustawę omówił z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski.
Nowelizacja jest wynikiem analizy dotychczasowego obowiązywania tej ustawy pod kątem
efektywności, skuteczności i poprawności oraz wynikiem potrzeby dostosowania prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007.
Uwagi do nowelizacji zgłosił przedstawiciel Związku Banków Polskich.
W dyskusji głos zabrali senator Zbigniew Cichoń, dyrektor Jan Bołonkowski, Tadeusz Białek ze
Związku Banków Polskich oraz legislator Jakub Zabielski.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Piotrowicz zaproponował 12 poprawek,
które w głosowaniu uzyskały poparcie komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniew Cichonia.

Konkluzja Komisja przyjęła 12 poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


