
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia: 11 maja 2010 r.

Nr posiedzenia: 175

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w 2009 roku (druk senacki nr 841).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(druk senacki nr 863, druki sejmowe nr 2870 i 2944).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(druk senacki nr 863, druki sejmowe nr 2870 i 2944).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz,
Jan Rulewski, Jacek Swakoń,

− zaproszeni goście:
− Centralne Biuro Antykorupcyjne

− szef CBA Paweł Wojtunik,
− z-ca szefa CBA Janusz Czerwiński,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− z-ca dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Grzegorz

Wałejko,
− gł. specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Łukasz

Paszka,
− pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Wdrożenia SDE Paweł

Nasiłowski,
− z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Jacek Włodarski,
− dyrektor Biura Prawnego CZSW Michał Zoń,
− gł. specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Zbigniew

Białek,
− asystentka Katarzyna Topczewska,

− Krajowa Rada Kuratorów:
− przewodniczący Andrzej Martuszewicz,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis
i Katarzyna Konieczko.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik przedstawił informację na temat

działalności Biura w 2009 roku. W 2009 roku CBA kontynuowało działania związane z osłoną
antykorupcyjną najważniejszych programów i przedsięwzięć ekonomicznych państwa. Odnotowano
znaczny wzrost prowadzonych postępowań przygotowawczych. Istotna była działalność Biura w
sferze zapobiegania przejawom korupcji – podjęto szereg przedsięwzięć analityczno-informacyjnych
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oraz edukacyjno-prewencyjnych.
Przedstawiciele CBA odpowiadali na pytania senatorów: Stanisława Piotrowicza, Jana Rulewskiego,
Pawła Klimowicza i Jacka Swakonia.
Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące liczby postępowań kontrolnych i operacyjnych,
zjawisk korupcyjnych w dziedzinie spółdzielczości mieszkaniowej, efektywnej kontroli realizowania
inwestycji z przetargów, planowanego rozszerzenie działalności Biura, skali zwolnień
funkcjonariuszy ze służby, skutecznego sygnalizowania funkcjonujących w obrocie przepisów
prawnych, które sprzyjają zjawisku korupcji, liczby postępowań w sprawach dotyczących przejawów
korupcji na styku administracji terenowej i sektora gospodarczego, rodzaju postępowań dotyczących
nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z wynikami działalności CBA w roku 2009.

Ad. 2 Ustawę przedstawił reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor Grzegorz Wałejko.
Ustawa, czyniąc zadość postulatom szerszego wykorzystywania rozwiązań umożliwiających wierne
utrwalanie czynności procesowych dokonywanych przed sądami powszechnymi, wprowadza do
postępowania cywilnego protokół elektroniczny.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Stanisław Piotrowicz i Paweł Klimowicz.
Senator Stanisław Piotrowicz zaproponował poprawkę określającą maksymalny termin
wprowadzenia przez sądy urządzeń rejestrujących, którą komisja przyjęła w głosowaniu.
Komisja zaakceptowała również poprawkę senatora Pawła Klimowicza o charakterze redakcyjnym,
zasugerowaną przez Biuro Legislacyjne.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Pawła Paweł Klimowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy (druk senacki nr 863B ).

Ad. 3 Ustawę przedstawił minister Zbigniew Wrona. Celem nowelizacji jest rozszerzenie stosowania
wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego. Środek ten ma umożliwić niezdemoralizowanemu skazanemu na uniknięcie
negatywnych skutków osadzenia w zakładzie karnym, takich jak osłabienie więzi z rodziną,  przerwa
w nauce czy zwolnienie z pracy.
W dyskusji udział wzięli: senator Jan Rulewski, minister Zbigniew Wrona, senator Stanisław
Piotrowicz, generał Paweł Nasiłowski, dyrektor Michał Zoń oraz Przewodniczący Krajowej Rady
kuratorów Andrzej Martuszewicz.
Po wysłuchaniu uwag przedstawicielki Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz
zaproponował 10 poprawek do ustawy o charakterze redakcyjnym, które komisja zaakceptowała
w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dziesięciu do ustawy (druk senacki nr 866A ).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


