
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia:  24 czerwca 2010 r.

Nr posiedzenia: 183

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Jacek Swakoń – wiceprzewodniczący komisji oraz senator Stanisław
Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 905; druki sejmowe nr 2878, 3020,
3010-A)

2. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa
w 2009 r. (druk senacki nr 892).

3. Rozpatrzenie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie
1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk senacki nr 840).

4. Rozpatrzenie Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2009 (druk
senacki nr 875).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− naczelnik Wydziału w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Tomasz
Szafrański,

− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Małgorzata
Baranowska,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− naczelnik Wydziału w Departamencie Analiz i Nadzoru Dariusz

Derewicz,
− Ministerstwo Sportu i Turystyki:

− dyrektor Departementu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Cezary Grzanka,
gł. specjalista w Departamencie Kształcenia i Doskonalenia
Zawodowego Henryk Janus,

− st. specjalista w Departamencie Prawno-Kontrolnym Artur Zgoda,
− Krajowa Rada Sądownictwa:

− wiceprzewodniczący KRS Roman Kęska,
− członek KRS Piotr Raczkowski

− Instytut Pamięci Narodowej
− z-ca prezesa IPN Maria Dmochowska,
− dyrektor Gł. Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu

Dariusz Gabrel,
− dyrektor Biura Budżetu, Finansów i Kadr IPN Monika Staniszewska,
− z-ca dyrektora Biura Lustracyjnego IPN Leopold Buczacki,
− z-ca dyrektora Biura Edukacji publicznej IPN Agnieszka Rudzińska,
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− z-ca dyrektora Biura udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
Wojciech Sawicki,

− naczelnik Wydziału Nadzoru nad Śledztwami Głównej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu Marek Sosnowski,

− Sąd Najwyższy
− Pierwszy Prezes Sądu najwyższego Lech Gardocki,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,
Mirosław Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówiła przedstawiciel Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. Wyjaśniła, że zmiany

polegają, m.in., na skróceniu okresu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas
utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz na wprowadzeniu sankcji karnej za niestosowanie się do
orzeczonego środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową.
W dyskusji senator Stanisław Piotrowicz przedstawił trzy poprawki o charakterze redakcyjnym.
Senator Zbigniew Cichoń zgłosił dwie poprawki polegające na uściśleniu terminu przechowywania
zgromadzonych materiałów (60 dni) oraz na ograniczeniu sankcji pozbawienia wolności dla osób
niestosujących się do zakazu wstępu na imprezę masowa do jednego roku.
Senatora Jana Rulewskiego przedstawił poprawkę polegającą na zastąpieniu wyrażenia „specyfika
imprez masowych” zwrotem „rodzaj imprez masowych”.
Komisja  przyjęła poprawki senatora Stanisława Piotrowicza, senatora Zbigniewa Cichonia oraz
poprawkę senatora Jana Rulewskiego.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie sześciu poprawek do ustawy (druk senacki nr 905 A).

Ad. 2 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska przedstawił informację
o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2009.
Podkreślił, że podobnie jak w latach ubiegłych, najważniejszymi zadaniami Rady pozostaje przede
wszystkim dbałość o dobór najlepszych kandydatów na stanowiska sędziowskie, a także prace nad
stworzeniem nowego modelu wymiaru sprawiedliwości i modelu doskonalenia zawodowego
sędziów, uczestniczenie w kontroli i planowanej reorganizacji sądów, występowanie do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie zgodności z Konstytucja aktów normatywnych
dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz doprowadzenie do wzrostu
wynagrodzeń sędziowskich.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Paweł Klimowicz i Jacek Swakoń.

Konkluzja Komisja zapoznała się z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 roku

Ad. 3 Działalność Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili: z-ca prezesa IPN Maria Dmochowska,
dyrektor Dariusz Gabrel, dyrektor Leopold Buczacki oraz dyrektor Agnieszka Rudzińska.
Podkreślono, że w minionym roku kontynuowano prace nad digitalizacją i porządkowaniem zasobów
archiwalnych, zorganizowano szereg przedsięwzięć naukowych związanych z rocznicami wybuchu
II wojny światowej i upadku systemu komunistycznego w Europie, opublikowano liczne
wydawnictwa. Rosła aktywność Instytutu arenie międzynarodowej. Koncentrowano się ponadto na
kontynuacji śledztw dotyczących zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości. Przedstawiciele IPN podkreślali, że pomimo zmniejszenia obsady
prokuratorskiej,  nie zmniejszyła się znacząco liczba zakończonych postępowań (w 2009 roku - 1118
spraw w porównaniu do 2008 roku - 1179 spraw).
Zdaniem przedstawicieli IPN najpoważniejszym wyzwaniem dla IPN w 2009 roku było wykonanie
tzw. ustawy dezubekizacyjnej
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski i Jacek Swakoń.
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Konkluzja Komisja zapoznała się z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 roku.

Ad. 4 Kierunki pracy oraz najważniejsze problemy w działalności Sądu Najwyższego w 2009 roku
przedstawił Pierwszy Prezes SN Lech Gardocki. W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost
liczby spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego- ogółem wpłynęło 9 129 spraw (w 2008 roku –
8 890 spraw). Pojawiło się więcej spraw z elementem prawa europejskiego. Zachodziła coraz
częstsza potrzeba rozstrzygnięć w sprawach dotyczących prawa gospodarczego, prawa prasowego
i cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych. W sprawach karnych charakter precedensowy ma
uchwała dotycząca ekstradycji i przekazywania osób skazanych oraz wykonywania na terenie Polski
wyroków obcych sądów. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych niezwykle
istotne znaczenie miała uchwała dotycząca kwestii dopuszczalności wypowiedzenia pracownikowi
stosunku pracy i nabycia uprawnień emerytalnych. Ponadto, m. in., rozpoznane zostały 43 protesty
wyborze związane z wyborami do parlamentu Europejskiego i skargi partii politycznych na uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z działalnością Sądu Najwyższego w 2009 roku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


