
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji
Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 204 Nr posiedzenia: 340

Data posiedzenia:  6 października 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym – KOM (2010) 392.

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk
senacki nr 947; przedstawiciel wnioskodawców – senator Piotr Zientarski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Paweł Klimowicz, Jan Rulewski, Jacek Swakoń,senatorowie członkowie
Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz,  Bohdan Paszkowski, Krzysztof
Piesiewicz, Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Igor Dzialuk,
− zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej

i Prawa Europejskiego Tomasz Darkowski,
− sędzia w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa

Europejskiego Sławomir Buczma,
− główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

i Prawa Europejskiego Dominik Sybilski,
− główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

i Prawa Europejskiego Magdalena Dąbrowska,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Zbigniew

Żelaźnicki,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− ekspert w Departamencie Postępowań przed Międzynarodowymi
Organami Ochrony Praw Człowieka Agata Rogalska-Piechota,

− Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
− prawnik Artur Pietryka,

− przedstawicielka Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej
w Kancelarii Senatu Magdalena Słok-Wódkowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przedstawicielka Działu Spraw Unii Europejskiej w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii

Europejskiej w Kancelarii Senatu Magdalena Słok-Wódkowska przedstawiła opinię merytoryczną
dotyczącą projektu dyrektywy. Przekazanie projektu aktu ustawodawczego nastąpiło zgodnie
z Protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączonym do
Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Projektowana
regulacja dotyczy przyznania prawa do otrzymania przez podejrzanego lub oskarżonego informacji
na temat przysługujących mu praw w postępowaniu karnym. Celem projektu jest zharmonizowanie
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kwestii udzielania informacji, tak aby jej zakres oraz standard był we wszystkich państwach
członkowskich jednakowy.
Głos zabrał następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk, który nie
zgodził się z poglądem wyrażonym przez eksperta BSMUE, iż przedmiotowy projekt stanowi
jedynie implementację na poziomie unijnym praw i tak przysługującym wszystkim podejrzanym
i zatrzymanym na terytorium państw członkowskich. Zdaniem ministra istnieją obecnie różne
standardy co do informowania osób podejrzanych i oskarżonych o ich prawach w poszczególnych
Państwach Członkowskich UE.
W dyskusji udział wzięli: przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Artur Pietryka,
ekspert w Departament Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka
Agata Rogalska-Piechota, senator Stanisław Gogacz, minister Igor Dzialuk senatorowie Jan
Rulewski, Bohdan Paszkowski oraz Piotr Zientarski. Wypowiadano się na temat zgodności projektu
dyrektywy z zasadą pomocniczości
Komisje, jednogłośnie w głosowaniu,  stwierdziły że projekt nie narusza zasady pomocniczości.
Na sprawozdawcę połączonych komisji został wyznaczony senator Bohdan Paszkowski.

Konkluzja: Komisje wyrażają opinię, że projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa
do informacji w postępowaniu karnym nie budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą
pomocniczości.

Ad. 2 Projekt ustawy omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Beata Mandylis.
Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wskazanie podmiotu właściwego do prowadzenia
egzekucji, rozszerzenie delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego o określenie wzoru
raportu z wykorzystania dotacji i zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Innym ważnym celem projektowanej regulacji jest wskazanie
expressis verbis podmiotu zobowiązanego do pokrywania kosztów zaliczek na egzekucję komorniczą
należności Funduszu.
W dyskusji udział wzięli: minister Igor Dzialuk , senator Piotr Zientarski, legislator Beata Mandylis,
senatorowie Paweł Klimowicz oraz Jan Rulewski.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na rozbieżność pomiędzy omawianym
projektem a inicjatywą senacką z dnia 12 sierpnia 2010 r., dotyczącą zmiany ustawy – Kodeks karny
wykonawczy i innych ustaw. Rozbieżność pomiędzy oboma projektami polega na odmiennym
ustaleniu wysokości potrącenia z wynagrodzenia za pracę skazanych na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Zgodnie z sugestią legislatora senator Jan Rulewski zgłosił wniosek o przyjęcie odpowiedniej
poprawki do projektu ustawy (potrącenie w wysokości 10%). Po wysłuchaniu kolejnych uwag
przedstawicielki Biura Legislacyjnego senator Piotr Zientarski zgłosił poprawki polegające na
doprecyzowaniu art. 43 §4 oraz zmiany przepisu vacatio legis nowelizowanej ustawy.
Komisje jednogłośnie przyjęły wszystkie zaproponowane poprawki.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Piotr
Zientarski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o wprowadzenie trzech poprawek do projektu ustawy (druk senacki nr 947S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


