
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  5 listopada 2009 r.

Nr posiedzenia: 138

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 2251 i 2382) .

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
dokumentów (druk senacki nr 683, druk sejmowy nr 2064).

3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie
zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 roku (druk senacki
nr 691, druki sejmowe nr 2256 i 2383).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją zadań przez Policję (druk senacki nr 681, druki sejmowe nr 1512,
2146).

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

− zaproszeni goście:
− Rządowe Centrum Legislacyjne:

− dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Piotr Gryska,
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Ulitko,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− z-ca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Andrzej Misztal,
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− z-ca dyrektora Departamentu Prawnego Katarzyna Kobierska,
− radca w Komendzie Głównej Policji Andrzej Przemyski,
− naczelnik wydziału w Departamencie Analiz i Nadzoru Andrzej

Sprycha,
− Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

− z-ca Szefa Paweł Białek,
− radca prawny Michał Kamiński,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Adam
Niemczewski, Beata Mandylis.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił przedstawiciel Rządowego Centrum Legislacyjnego Piotr Gryska. Celem

ustawy jest rozszerzenie katalogu wyłączenia sędziego o przesłankę, zgodnie z którą sędzia jest
wyłączony z mocy ustawy w sprawach dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli
brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie.
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.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 682 A).

Ad. 2 Ustawę przedstawił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Ulitko. Celem
nowelizacji jest odformalizowanie postępowania cywilnego, administracyjnego, sądowo-
administracyjnego oraz podatkowego poprzez racjonalizację istniejącego obowiązku dołączania
do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów notarialnych. Zmiana polega na
szerszym niż dotychczas umożliwieniu uwierzytelniania odpisów dokumentów przez
profesjonalnych pełnomocników stron, reprezentujących zawody zaufania publicznego.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Cichoń.
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.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 683 B).

Ad. 3 Ustawę omówili dyrektor Andrzej Misztal reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz
Paweł Białek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedmiotem Międzynarodowej
Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 roku jest intensyfikacja współpracy
pomiędzy państwami, mającej na celu skuteczne zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym
(w szczególności zagrożeniom związanym z posługiwaniem się bronią jadrową). Ustawa nakłada
na państwa - strony obowiązek penalizacji wskazanych w niej przestępstw, poddania ich pod swą
jurysdykcję krajową, określa zasady dotyczące udzielania pomocy prawnej i procedur
ekstradycyjnych. Na pytania senatora Piotra Wacha odpowiadał dyrektor Andrzej Misztal
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jacka Swakonia.

Konkluzja:  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk senacki nr 691 B).

Ad. 4 Ustawę przedstawili dyrektor Katarzyna Kobielska reprezentująca Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Andrzej Przemyski z Komendy Głównej Policji. Celem ustawy
jest uporządkowanie przepisów dziesięciu ustaw, w zakresie wskazanych w tych ustawach zadań
wykonywanych przez Policję.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Zbigniew Cichoń i Piotr Wach.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował dwie
poprawki do ustawy.
Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez senatora Stanisława Piotrowicza, a następnie
przyjęła poprawkę zgłoszoną przez senatora Piotra Wacha.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.
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Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie trzech poprawek do ustawy (druk senacki nr 681 B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


