
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 10 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 255

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (druk senacki
nr 1121, druki sejmowe nr 3780 i 3830).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
(druk senacki nr 1131, druki sejmowe nr 3305 i 3851).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (druk senacki
nr 1127, druki sejmowe nr 3722 i 3856).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 1123,
druki sejmowe nr 3553 i 3823).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń i Piotr
Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

− Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala
− dyrektor Biura Prawnego w Urzędzie ds. Cudzoziemców Bożena

Sadowska
− gł. specjalista w Dep. Legalizacji Pobytu w Urzędzie ds. Cudzoziemców

Iwona Zemanem
− radca w Biurze Prawnym Komendzie Głównej Straży Granicznej Anna

Lewicka- Rychlewska
− Ministerstwo Sprawiedliwości

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− doradca podsekretarza stanu Katarzyna Topczewska,
− dyrektor Dep. Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski,
− z-ca dyrektora w Dep. Legislacyjno-Prawnym Tomasz Jaskłowski,
− z-ca dyrektora w Dep. Legislacyjno-Prawnym Tomasz Szafrański,
− gł. specjalista w Dep. Legislacyjno-Prawnym Marcin Mazuryk,
− prokurator w Dep. Legislacyjno-Prawnym Beata Witaszka-Bereza,
− sędzia w Dep. Legislacyjno-Prawnym Piotr Pełczyński,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Roman Kapeliński,
Adam Niemczewski, Aldona Figura, Beata Mandylis.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala. Podstawowym celem nowelizacji

jest zniesienie opłat za wydawane cudzoziemcom dokumenty rejestracyjne i pobytowe, aby
zachować zgodność z normą zawartą w art. 25 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Piotr Wach zaproponował poprawkę,
precyzującą przepis ustawy, którą komisja zaakceptowała w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 1121B).

Ad. 2 Na prośbę przewodniczącego senatora Stanisława Piotrowicza ustawę omówił w skrócie dyrektor
Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski.
Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 roku, stwierdzającego niezgodność przepisu
art. 47922 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją.
Dodatkowe uwagi do ustawy zgłosił reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor Jan
Bołonkowski.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1131A).

Ad. 3 Ustawę przedstawił reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor Tomasz Jaskłowski.
Celem ustawy jest wprowadzenie zasady jawności w postępowaniach dyscyplinarnych wobec
notariuszy.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Pawła Klimowicza.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1127A).

Ad. 4 Ustawę omówił minister Zbigniew Wrona. Celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego
porządku prawnego nowego typu przestępstwa – uporczywego nękania, zwanego w języku
angielskim "stalkingiem".
W dyskusji udział wzięli: senator Stanisław Piotrowicz, legislator Beata Mandylis i senator Piotr
Wach.
W rezultacie dyskusji przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie trzema głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Wacha.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1123A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


