
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia:  28 maja 2009 r.

Nr posiedzenia:  114

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 567 , druki
sejmowe nr 1845 i 1901).

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

− zaproszeni goście:
− Rządowe Centrum Legislacji:

− wiceprezes Jacek Krawczyk,
− naczelnik Wydziału Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Barbara

Wysocka,
− Komenda Główna Policji:

− radca prawny w Biurze Logistyki Robert Skrzeszewski,
− dyrektor Biura Prawnego Krzysztof Choiński,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Propozycje zmian w ustawie o Policji przedstawił minister Jacek Krawczyk z Rządowego Centrum

Legislacji. Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r., stwierdzającego niezgodność z konstytucją
art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim odnosi się do dalszego
bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podlegle
mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność
prywatną.
Przedstawiciel Komendy Głównej Policji, mecenas Robert Skrzeszewski zgłosił uwagi do projektu
ustawy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przypomniała obecnym na sali, że w dniu 14 maja br. Senat
na swoim trzydziestym czwartym posiedzeniu przyjął projekt ustawy będący wynikiem pracy
trzech połączonych komisji. W pracach nad projektem ustawy uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich służb mundurowych z Policją na czele. Będący przedmiotem obrad komisji w dniu
dzisiejszym projekt ustawy zawiera rozwiązania, które zdaniem Biura Legislacyjnego należałoby
konsekwentnie zmienić w sposób analogiczny, jak to zostało zapisane w przyjętej przez Senat
uchwale z dnia 14 maja br. Pozostawienie zapisu art. 90 ust. 1 w obecnym brzmieniu doprowadzi
do zróżnicowania sytuacji właścicieli tych lokali, które są zajmowane przez policjantów, a tych
zajmowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
W dyskusji głos zabrali: senator Stanisław Piotrowicz, prezes Jacek Krawczyk, mecenas Robert
Skrzeszewski, senator Jan Rulewski, mecenas Beata Mandylis i senator Piotr Wach.
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Przedstawiciel Rządowego Centrum Legislacji był przeciwny wprowadzaniu zmian w ustawie.
Senator Piotr Wach zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, jednak ostatecznie, po
głosowaniu, komisja nie zajęła stanowiska (1 senator głosował za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od
głosu).
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy z poprawką. Również to nie nie
zostało rozstrzygnięte w głosowaniu (1 senator głosował za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).

Konkluzja: Komisja w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie zbierze się ponownie w celu zajęcia
stanowiska w sprawie ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


