
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia:  21 maja 2009 r.

Nr posiedzenia: 110

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk
senacki nr 604, druki sejmowe nr 432, 433, 1721 i 1721-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607, druki sejmowe
nr 1660, 1905 i 1905-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz,
Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń,
Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Konstytucyjnego:

− dr Ryszard Piotrowski,
− Ministerstwo Finansów:

− podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz,
− dyrektor Departamentu Informacji Artur Kołaczek,
− radca prawny w Departemencie Informacji Finansowej Agnieszka

Kania,
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Mirosława
Hellich,

− zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP Zbigniew Stawarz,
− referent w Departemencie Prawnym Magdalena Janik,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Agnieszka

Ładzińska,
− Związek Banków Polskich:

− doradca prezesa Ryszard Woźniak,
− dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao SA Ewa

Orzechowska,
− specjalista w Biurze ZBP Piotr Balcerzak,

− Narodowy Bank Polski:
− główny specjalista w Departamencie Operacyjno-Rachunkowym

Tadeusz Szczepaniak,
− radca prawny w Departamencie Prawnym Jolanta Last,

− Sejm RP:
− poseł sprawozdawca Stanisław Chmielewski,
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− poseł sprawozdawca Witold Namyślak.

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,
Mirosław Reszczyński, Marek Jarentowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Tryb pracy nad ustawą w Sejmie przedstawił poseł sprawozdawca Stanisław Chmielewski. Ustawa

ma doprowadzić do wyeliminowania z parlamentu osób prawomocnie skazanych za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Następnie głos zabrał konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski z Katedry Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpieniu ekspert zwrócił uwagę na to, że chociaż
można przyjąć, iż nowelizacja mieści się w ramach ograniczeń prawa wyborczego przyjętych we
współczesnych państwach demokratycznych, to jednak trzeba być świadomym, że budzi ona wiele
poważnych wątpliwości z punktu widzenia wartości ustroju demokratycznego. Dr Ryszard
Piotrowski zauważył m.in., że proponowane rozwiązanie wydaje się nieproporcjonalne, może
pociągać za sobą ryzyko wykorzystania regulacji konstytucyjnych przeciwko przeciwnikom
politycznym oraz ograniczenie prawa do sądu.
W dyskusji udział wzięli: senator Stanisław Piotrowicz, poseł Stanisław Chmieliński, legislator
Mirosław Reszczyński, senator Zbigniew Romaszewski, legislator Beata Mandylis, senatorowie
Piotr Wach, Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Cichoń oraz legislator Marek Jarentowski.
Przedstawiciele Biura Legislacyjnego zaznaczyli, że procedura legislacyjna dotycząca ustawy
o zmianie Konstytucji RP jest inna od postępowania w przypadku ustawy zwykłej. Senat nie
głosuje za przyjęciem bez zmian, odrzuceniem lub wprowadzeniem poprawek do ustawy o zmianie
Konstytucji RP, ale za jej uchwaleniem. Senator będący przeciw takiej zmianie wyraża swoją wolę,
głosując przeciw jej uchwaleniu.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu ustawy.
W głosowaniu komisja ani nie poparła, ani nie odrzuciła wniosku o przyjęcie ustawy (nikt nie
głosował za, nikt nie był przeciw, 5 głosów wstrzymujących się).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisław Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja nie rekomenduje przyjęcia ustawy.

Ad. 2 Projekt przedstawili dyrektor Artur Kołaczek z Ministerstwa Finansów oraz poseł sprawozdawca
Witold Namyślak.
Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów, których istotą jest wzmocnienie systemu walki
z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Konieczność nowelizacji wynika z obowiązku
implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Piotr Wach, Jan Rulewski, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Romaszewski, przedstawiciel ZBP Ryszard Woźniak, przedstawiciel NBP Jolanta Last, minister
Andrzej Parafianowicz, Ewa Orzechowska ze ZBP, Zbigniew Stawarz z KGP, senator Zbigniew
Cichoń oraz legislator Beata Mandylis.
Po wysłuchaniu opinii przedstawicielki Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz
zaproponował 6 poprawek, które komisja przyjęła w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Wacha.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie sześciu poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


