
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 9 marca 2010 r.

Nr posiedzenia: 164

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o Służbie Więziennej - c.d. (druk senacki nr 795, druki
sejmowe nr 2062, 2710, 2710-A ).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− sekretarz stanu Stanisław Chmielewski,
− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dorota Kramarczyk,
− dyrektor generalny Służby Więziennej Kajetan Dubiel,
− dyrektor Biura Prawnego CZSW Michał Zoń,

− NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa:
− przewodniczący Wiesław Żurawski,
− wiceprzewodniczący Krzysztof Frątczak,
− członek Zarządu Paweł Altwasser

− eksperci:
− prof. Marek Konopczyński,
− prof. Jerzy Kwaśniewski,
− prof. Teodor Szymanowski,
− dr Paweł Moczydłowski,

− Sejm RP:
− poseł Iwona Arent,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz w pierwszej kolejności udzielił głosu

ekspertom zewnętrznym: prof. Markowi Konopczyńskiemu, prof. Jerzemu Kwaśniewskiemu,
prof. Teodorowi Szymanowskiemu oraz dr Pawłowi Moczydłowskiemu.
Przedstawili oni dodatkowe uwagi oraz oraz udzielili wyjaśnień do przedłożonych wcześniej opinii
pisemnych na temat projektu ustawy.
W dyskusji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące stworzenia nowoczesnego modelu służby
więziennej, zwiększenia liczby pracowników cywilnych, lepszego wykorzystania potencjału
wynikającego z wysokich kwalifikacji kadry więziennej, efektywnej resocjalizacji oraz kwestii
związanych z rekrutacją i odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy.
Po wysłuchaniu opinii ekspertów, reprezentantow NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa oraz przedstawiciela Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu senatorowie
zaproponowali szereg poprawek do ustawy, z których 44 zostały zaakceptowane przez komisję
w głosowaniu.
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Dwie ze zgłoszonych poprawek - senatora Zbigniewa Romaszewskiego i senatora Jana
Rulewskiego- nie uzyskały poparcia większości komisji, ale poparła je mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza, który
przedstawi również wnioski mniejszości komisji.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie czterdziestu czterech poprawek do ustawy (druk senacki nr795A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


