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Wspólne posiedzenie
Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji (202.),
Komisji Ustawodawczej (338.)

oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej (157.)
w dniu 12 sierpnia 2010 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny wykonawczy.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 28)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr
Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dzień dobry państwu.
Proszę o zajęcie miejsc.
W imieniu trzech połączonych komisji i przewodniczących, którzy siedzą tutaj

razem ze mną, czyli pana Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Komisji Rodzi-
ny i Polityki Społecznej oraz pana Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, mam przyjemność rozpocząć wspólne po-
siedzenie, którego celem jest omówienie zgłoszonych podczas drugiego czytania po-
prawek do ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Serdecznie witam przybyłych gości, pana ministra Igora Dzialuka, pana dyrek-
tora, przedstawicieli Służby Więziennej.

Rozpoczynamy nasze posiedzenie.
Otrzymali państwo poprawki.
(Głos z sali: Ich istota była omawiana.)
Ich istota była omawiana, tak że nie ma potrzeby…
Jest propozycja, akceptowana również przez Biuro Legislacyjne, żeby nad tymi

wszystkimi poprawkami głosować łącznie. Bo one właściwie mają jeden cel, są ze sobą
powiązane i stanowią integralną część tej ustawy.

Czy są co do tego jakieś uwagi? Czy ktoś ma inne zdanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Czy goście ewentualnie chcieliby się wypowiedzieć na temat tych poprawek?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Igor Dzialuk:

Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu oraz rekapitulację dokonaną przez pana
przewodniczącego.

Popieramy wszystkie poprawki. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo.
Czy pan również…
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Dyrektor Biura Prawnego
Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Michał Zoń:

Tak jak pan minister…

Przewodniczący Piotr Zientarski:

A więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przystąpić do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek zgłoszonych do tej ustawy, nad którymi gło-

sujemy łącznie? (14)
Jednomyślnie za.
W związku z tym już nie pytam, kto przeciw, kto się wstrzymał.
Proponuję, żeby sprawozdawcą stanowiska połączonych komisji był pan senator

Mieczysław Augustyn.
Czy są inne propozycje? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 31)
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