
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 7 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 263

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki nr 1157, druki sejmowe nr  3755, 3979).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1158, druki sejmowe nr 3236,
3948).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy –
Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1170, druki sejmowe nr 3989, 4013. 4013-A).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy –
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1171,
druki sejmowe nr 3990, 4014, 4014-A).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− sekretarz stanu Stanisław Gawłowski,
− z-ca dyrektora Departamentu Prawnego Dominik Gajewski,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Administracji Publicznej

Szymon Wróbel,
− specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Artur Krocik,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech

Ulitko,
− naczelnik w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Marcin Gubała,
− gł.specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Mateusz

Karczocha,
− gł.specjalista w Departamencie Sądów Wojskowych sędzia Mirosław

Zamirski,
− Krajowe Biuro Wyborcze:

− dyrektor Zespołu Krzysztof Lorentz,
− Sąd Najwyższy:

− sędzia w Biurze Studiów i Analiz Tomasz Hrabski,
− Krajowa Rada Sądownictwa:

− sędzia Piotr Raczkowski,
− sędzia Janusz Zimny,
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− Krajowa Izba Gospodarcza, Chłodnictwa i Klimatyzacji:
− prezes Zarządu Andrzej Sokulski,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,
Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Nowelizowana ustawa dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony środowiska przez wprowadzenie do prawa karnego sankcji dla działań szkodliwych dla
środowiska, które mogą powodować znaczne szkody stanu powietrza, gleby, wody zwierząt i roślin.
W dyskusji głos zabrali: Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji
Andrzej Sokulski, z-ca dyrektora Departamentu Prawnego Dominik Gajewski, legislator Beata
Mandylis, senatorowie Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Romaszewski, minister Stanisław
Gawłowski, senatorowie Paweł Klimowicz, Jan Rulewski i Zbigniew Cichoń.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Zbigniew Cichoń zgłosił wniosek
o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek senatora Zbigniewa Cichonia.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr1157 B).

Ad. 2 Ustawę omówił przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości dyrektor Wojciech Ulitko. Nowelizacja
ustawy przewiduje m.in. uregulowanie postępowania dyscyplinarnego sędziów wojskowych na
zasadach zbliżonych do obowiązujących w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
wprowadzenie przepisów regulujących status sędziów, asesorów sądów wojskowych oraz
zatrudnianie asystentów sędziów, urzędników i pracowników w sądownictwie wojskowym.
W dyskusji głos zabrali: dyrektor Wojciech Ulitko, sędzia Piotr Raczkowski, sędzia Tomasz Hrabski,
senatorowie Jan Rulewski, Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz i Paweł Klimowicz,
legislator Beata Mandylis i sędzia Mirosław Zamirski.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego i przeprowadzonej dyskusji, senator Stanisław
Piotrowicz zaproponował wprowadzenie 10 poprawek o charakterze redakcyjno-porządkującym.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu  został wybrany senator Paweł Klimowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 10 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1158 B).

Ad. 3 Ustawę przedstawił dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Lorentz. Ustawa przewiduje
zmiany w wykazie okręgów wyborczych do Sejmu RP. Konieczność zmian wynika ze zmiany liczby
mieszkańców w niektórych okręgach wyborczych.
W dyskusji głos zabrali: senator Zbigniew Romaszewski, dyrektor Krzysztof Lorentz, legislator
Michał Gil, minister Zbigniew Sosnowski i senator Stanisław Piotrowicz.
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.  Komisja przyjęła przedstawiony wniosek jednogłośnie
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jacka Swakonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1170B).

Ad.4 Ustawa dotyczy doprecyzowania zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu
oraz wprowadzenia przepisu upoważniającego do określenia w akcie wykonawczym wzoru
sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów biorących udział
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w wyborach.
W dyskusji głos zabrali: senator Stanisław Piotrowicz, Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura
Wyborczego, legislator Michał Gil, senator Jan Rulewski, Zbigniew Romaszewski oraz minister
spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sosnowski.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego, senator Jan Rulewski zgłosił wniosek
o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy. Poprawki miały charakter językowy.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki zmieniającej termin
dotyczącej wejścia w życie ustawy (po 6 miesiącach).
Poprawka senatora Stanisława Piotrowicza została odrzucona przez komisję.
Poparła ją natomiast mniejszość komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu nad całością ustawy – o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami –
senatorowie nie zajęli stanowiska.
Konieczne stało się ponowne procedowanie nad ustawą.
W konsekwencji, w wyniku ponownej dyskusji i głosowania, komisja przyjęła 2 poprawki zgłoszone
przez senatora J.Rulewskiego.
Dyskusję wzbudziła propozycja senatora St.Piotrowicza dotycząca terminu wejścia w życie
procesowanej ustawy.
Senator St.Piotrowicz zaproponował wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy o 9 miesięcy.
Wniosek nie uzyskał akceptacji senatorów i zgłoszony został jako wniosek mniejszości komisji.
Ostatecznie Komisja stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się przyjęła ustawę wraz z
poprawkami.
Sprawozdanie Komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Jan Rulewski, zaś sprawozdanie
wniosku mniejszości przedstawi senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy oraz o przyjęcie wniosku mniejszości komisji
(druk senacki nr 1171C)

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


