
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  24 lipca 2009 r.

Nr posiedzenia:  122

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk
senacki nr 625, druki sejmowe nr 1999, 2129).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk senacki nr 615, druk sejmowy nr 2073, 2158).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007–2009” (druk senacki nr 611, druki sejmowe 2061,
2132).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 620, druki sejmowe nr 2071,
2156).

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw (druk senacki nr 618, druki sejmowe nr 131, 617).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski,
− zastępca komendanta głównego Policji Andrzej Trela,
− zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Waldemar Nowak,
− zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru Edyta Muszyńska,
− starszy specjalista w Departamencie Prawnym Kinga Zielińska,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Grażyna

Stanek,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Anita Kołakowska,
− naczelnik w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Tomasz Szafrański,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Zbigniew

Żelaźnicki,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Igor

Sadowski,
− asystent ministra sprawiedliwości Adam Kazimierz Jaworski,
− stażystka w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Dominika Weremko,
− stażystka w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Sonia Lang,
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− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Haber,
− główny specjalista Maciej Dudek,
− naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego Kuba Sękowski,
− specjalista w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych Marek Romsicki,
− Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury:

− członek Rady Głównej Andrzej Zięba.

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,
Iwona Kozera, Michał Gil, Mirosław Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt ustawy omówili senator Stanisław Piotrowicz oraz minister Zbigniew Wrona. Ustawa

stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006, stwierdzającego niezgodność art. 540 §2 kodeksu
postępowania cywilnego z konstytucją w zakresie, w jakim ogranicza dopuszczalność wznowienia
postępowania na korzyść oskarżonego tylko do tych przypadków, w których przepis prawny
uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny stanowił podstawę skazania lub warunkowego
umorzenia. W nowym brzmieniu art. 540 §2 zawiera wyraźne zastrzeżenie, że wznowienie nie
może prowadzić do pogorszenia sytuacji oskarżonego.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.
.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Projekt ustawy omówili senator Stanisław Piotrowicz oraz minister Zbigniew Wrona. Ustawa
stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r., stwierdzającego niezgodność art. 18 §1 pkt 6
kodeksu postępowania administracyjnego z konstytucją w zakresie, w jakim pomija podstawę
wyłączenia sędziego od udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym toczącym się po
wznowieniu postępowania administracyjnego, jego wcześniejszy udział w orzekaniu w sprawie
dotyczącej decyzji wydanej we wznawianym postępowaniu administracyjnym. Nowelizacja polega
na uzupełnieniu art. 18 o §4.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
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Ad. 3 Projekt ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji Zbigniew Sosnowski. Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009”
została uchwalona w dniu 12 stycznia 2007 r. Celem jej było zapewnienie specjalnych środków
finansowych na sfinansowanie trzyletniego programu wszechstronnej modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu poprzez unowocześnienie sprzętu,
uzbrojenia, systemów teleinformatycznych oraz finansowe wsparcie systemów uposażeń
funkcjonariuszy. Nowelizacja zmierza do wydłużenia czasu obowiązywania ustawy
modernizacyjnej do końca 2011 r. Na pytania senatorów Zbigniewa Romaszewskiego i Stanisława
Piotrowicz odpowiadali zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Waldemar Nowak oraz zastępca
komendanta głównego Policji Andrzej Trela.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który został
przyjęty przez komisję w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jacka Swakonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 4 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Ustawa stanowi
wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 11 czerwca 2002 roku, stwierdzającego niezgodność art. 40 ust. 3b ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z konstytucją w zakresie, w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień prawa
do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie zasadności
i legalności doprowadzenia do izby, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich
wykonania.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Stanisław Piotrowicz i Piotr Wach.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 5 Projekt ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Wrona.
Podstawowym celem ustawy jest rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości i urzędu prokuratora
generalnego. Ponadto projekt m.in. określa tryb powołania i odwołania prokuratora generalnego,
wprowadza nowa strukturę organizacyjną powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
przez likwidację Prokuratury Krajowej i utworzenie Prokuratury Generalnej oraz powołuje
Krajowa Radę Prokuratorów.
W dyskusji głos zabrali: minister Zbigniew Wrona, senatorowie Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Romaszewski, Krzysztof Piesiewicz, Piotr Wach, Jan Rulewski, Zbigniew Cichoń, reprezentujący
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Andrzej Zięba, legislator Mirosław
Reszczyński oraz pani Grażyna Stanek z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Piotrowicz zaproponował sześć poprawek
o charakterze redakcyjnym, które w głosowaniu uzyskały poparcie komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Konkluzja: Komisja przyjęła sześć poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


