
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia:  25 czerwca 2009 r.

Nr posiedzenia: 117

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
o (druk senacki nr 580 , druki sejmowe nr 1764, 1825 ).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk
senacki nr 581 , druki sejmowe nr 1851, 1992 ).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− prokurator w Dep. Legislacyjno-Prawnym Maria Murawska,
− naczelnik w Dep. Legislacyjno-Prawnym Tomasz Szafrański,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym

Zbigniew Białek,
− dyrektor generalny Centralnego Zarządu Służby Więziennej Paweł

Nasiłowski,
− dyrektor Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Michał Zoń,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie sprawiedliwości Zbigniew Wrona.

Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 roku, stwierdzającego niezgodność z art. 2 Konstytucji
art. 156 § u Kodeksu postępowania karnego w zakresie w jakim umożliwia wyłączenie jawności tych
materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie
tymczasowego aresztowania.
Zdaniem Trybunału, każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do
obrony we wszystkich stadiach postępowania. Ustawa ustanawia wyjątek od zasady tajności akt
w postępowaniu przygotowawczym i ustala katalog przyczyn, które mogą być podstawą odmowy
zgody na udostępnienie akt.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na to, że ustawa wprowadza daleko idące
ograniczenia w zakresie prawa dostępu oskarżonego i jego obrońcy do akt sprawy i w konsekwencji
nie w pełni realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
W dyskusji głos zabrali: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski minister Zbigniew Wrona,
Zbigniew Romaszewski, legislator Beata Mandylis i senator Zbigniew Cichoń.
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Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zasygnalizowała potrzebę wprowadzenia poprawek.
Senator Stanisław Piotrowicz przejął poprawkę dotyczącą zmiany sformułowania „tych dowodów”,
którą komisja przyjęła w głosowaniu.
Natomiast senator Zbigniew Cichoń zaproponował poprawki zmierzające do wykluczenia dwóch
przesłanek odmowy dostępu do akt, z których pierwsza - wykreślająca klauzulę generalną
„udostępnienie akt zagrażałoby bezpieczeństwu publicznemu”.
Jedna z nich została poparta przez komisję.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniew Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy.

Ad. 2 Ustawę przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona oraz
dyrektor generalny Centralnego Zarządu Służby Więziennej Paweł Nasiłowski.
Celem ustawy jest uregulowanie kwestii związanych z monitorowaniem zachowania osób
skazanych i tymczasowo aresztowanych, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Zbigniew Romaszewski,
generał Paweł Nasiłowski oraz dyrektor Michał Zoń.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zaproponowała poprawkę o charakterze redakcyjnym, którą
przejął senator Stanisław Piotrowicz.
Komisja zaakceptowała zaproponowaną poprawkę w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkuzja Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


