
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 7 kwietnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 169

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Wyrażenie opinii o kandydatach do Krajowej Rady Prokuratorów.
2. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie senatora Krzysztofa Piesiewicza z funkcji

zastępcy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji i o powołanie na tę funkcję senatora Jacka Swakonia.

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 831; druki sejmowe nr 2684 i
2797, 2797-A)

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 829; druki sejmowe nr 2711, do druku
2711, 2836, 2836-A)

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (druk senacki nr 815; druki
sejmowe nr 2625, do druku 2625, 2847, 2847-A)

6. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego
prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za
działalność w szeregach Armii Krajowej (P-13/09) - cd.

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

− oraz senator Janusz Rachoń,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Ulitko,
− gł. specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Mateusz

Kaczocha,
− gł. specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Stanisław

Barański,
− gł. specjalista w Krajowym Rejestrze Karnym Krystyna Pierzynowska,

− Państwowa Komisja Wyborcza:
− ekspert Lech Gajzler,

− Kancelaria Prezydenta RP:
− gł. specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Bartłomiej Wróblewski,

− Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu:
− prezes Janusz Kurtyka,
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− naczelnik Wydziału Legislacji w Biurze Prawnym Urszula Bielak,
− z-ca Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Rafał

Leśkiewicz,
− asystent Prezesa Paweł Świdniewicz,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Mirosław
Reszczyński, Michał Gil, Adam Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:
Senator Piotr Wach zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący odwołania
senatora Krzysztofa Piesiewicza z funkcji zastępcy Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji i o powołanie na tę funkcję senatora Jacka Swakonia.
Wniosek senatora Piotra Wacha został zaakceptowany przez senatorów członków komisji
i włączony do jako punkt 2 do porządku obrad.

Ad. 1 W związku obowiązkiem zaopiniowania wniosków w sprawie wyboru do składu Krajowej Rady
Prokuratury, przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zaprezentował sylwetki trzech
zgłoszonych kandydatów: senatora Bohdana Paszkowskiego, senatora Janusza Rachonia oraz
senatora Piotra Wacha.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski Janusz Rachoń,
Wach, Stanisław Piotrowicz oraz legislator Mirosław Reszczyński.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkich trzech zgłoszonych kandydatów do
składu Krajowej Rady Prokuratury.

Konkluzja: Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury senatorów: Bohdana Paszkowskiego, Janusza
Rachonia oraz Piotra Wacha do składu Krajowej Rady Prokuratury.

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Piotra Wacha dotyczący odwołania senatora Krzysztofa
Piesiewicza z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji i powołania na tę funkcję senatora Jacka Swakonia.
W wyniku dyskusji senatorowie zgodnie uznali, że brak jest podstaw do natychmiastowego
odwołania senatora Krzysztofa Piesiewicza z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji,
natomiast z uwagi na przedłużającą się usprawiedliwioną nieobecność senatora - jedynego zastępcy
przewodniczącego komisji - zachodzi konieczność wyboru drugiego zastępcy przewodniczącego.
W związku z powyższym Komisja postanowiła wystąpić do Prezydium Senatu z prośbą
o wyrażenie zgody na dokonanie takiego wyboru.

Konkluzja: Komisja postanowiła zwrócić się z prośbą do Prezydium Senatu z prośbą o wyrażenie zgody na
dokonanie wyboru drugiego zastępcy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji.

Ad. 3 Ustawę omówił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Stanisław Barański.
Jej celem jest uregulowanie sytuacji prawnej spółek prawa handlowego wpisanych w dawnych
rejestrach handlowych, które nie dopełniły obowiązku złożenia do dnia 31 grudnia 2003 r.
wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyeliminowanie nieprawidłowości
związanych z procesem tzw. reaktywacji spółek prawa handlowego.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował trzy
poprawki o charakterze redakcyjnym, które komisja jednogłośnie przyjęła w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Wacha.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie trzech poprawek do ustawy (druk senacki nr 831B).
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Ad. 4 Reprezentujący ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor Wojciech Ulitko, wyjaśnił, że głównym
celem ustawy jest dostosowanie przepisów wyborczych do nowelizacji Konstytucji z dnia 7 maja
2009 r., polegającej na zmianie art. 99 Konstytucji RP określającego warunki biernego prawa
wyborczego w wyborach do Sejmu i do Senatu.
W dyskusji głos zabrali: senatorowie Jan Rulewski, Stanisław Piotrowicz, ekspert Państwowej
Komisji Wyborczej Lech Gajzler oraz legislator Michał Gil.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował cztery
poprawki o charakterze doprecyzowującym, które komisja jednogłośnie przyjęła w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie czterech poprawek do ustawy (druk senacki nr 829A).

Ad. 5 Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zaprezentował oświadczenia nadesłane przez
kardynała Henryka Gulbinowicza, środowiska kombatanckie, Krajową Sekcję Nauki NSZZ
Solidarność, NSZZ Solidarność, przedstawicieli świata nauki, w których zawarto szereg
krytycznych uwag dotyczących omawianej ustawy.
Negatywne stanowisko wobec nowelizacji przedstawił obecny na posiedzeniu komisji prezes IPN
Janusz Kurtyka oraz naczelnik Wydz. Legislacji Urszula Bielak.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, prezes
Janusz Kurtyka, senator Jan Rulewski, Piotr Wach, Zbigniew Cichoń oraz przedstawiciel Biura
Legislacyjnego dyrektor Adam Niemczewski.
W dyskusji poruszono m.in. kwestie: zasady wyboru Prezesa IPN, relacji pomiędzy prezesem IPN
a Radą Instytutu Pamięci, organizowania corocznych konkursów na finansowanie przez IPN,
możliwości udostępniania oryginalnych dokumentów, terminu publikacji inwentarza archiwalnego.
W glosowaniu senatorowie odrzucili wniosek Stanisława Piotrowicza o odrzucenie ustawy, który
uzyskał jednak poparcie mniejszości komisji.
Komisja przyjęła osiemnaście poprawek zgłoszonych przez senatorów: Zbigniewa
Romaszewskiego, Jana Rulewskiego i Stanisława Piotrowicza.
Dwie z poprawek zaproponowanych przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego, które dotyczyły
wymaganej większości dla powołania i odwołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie
uzyskały akceptacji, ale poparła je mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.
Sprawozdawcą wniosków mniejszości będzie senator Zbigniew Romaszewski.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie osiemnastu poprawek do ustawy (druk senacki nr 815A).

Ad. 6 Senator Zbigniew Cichoń zapoznał senatorów z przygotowanym przez siebie projektem uchwały.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz i Jan Rulewski.
Komisja zadecydowała o kontynuowaniu prac nad tekstem uchwały na kolejnym posiedzeniu.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


