
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia: 18 maja 2011 r.

Nr posiedzenia: 277

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010 (druk
senacki nr 1195).

2. Rozpatrzenie Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w 2010 roku (druk senacki nr 1178).

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

− zaproszeni goście:
− Sąd najwyższy:

− Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski,
− Centralne Biuro Antykorupcyjne:

− Szef CBA Paweł Wojtunik,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Marek
Jerentowski i Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski omówił najważniejsze problemy, które

wystąpiły w działalności SN w 2010 roku. Zwrócił uwagę m. in na:  znaczny wzrost liczby oraz
dużą różnorodność wnoszonych i rozpoznanych przez SN spraw, na wzrost liczby spraw
wymagających wykładni prawa europejskiego, a także na problemy dotyczące zbyt obszernych
skarg kasacyjnych, nadużywania prawa do sądu oraz nadmierne obciążenia sędziów Sądu
Najwyższego.
W trakcie dyskusji, w której głos zabrali senatorowie Stanisław Piotrowicz i Piotr Wach sędzia
Stanisław Dąbrowski odniósł się m. in. do kwestii jednolitości orzecznictwa oraz powszechnego
zjawiska zbyt szczegółowego uzasadnienia wyroków przez sędziów wszystkich rodzajów sądów.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z działalnością Sądu Najwyższego w roku 2010.

Ad. 2 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik przedstawił informację na temat
działalności Biura w 2010 roku. Zaznaczył, że największe wyzwania wiązały się z koniecznością
dostosowania ustawy o CBA do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2009 roku na
temat możliwości przetwarzania danych osobowych, reorganizacją służby, fluktuacją kadr oraz
zmianą priorytetów działania (w celu koncentracji na sprawach o dużym ciężarze gatunkowym).
Odpowiadał na pytania senatorów: Stanisława Piotrowicza, Piotra Wacha Jana Rulewskiego
i Pawła Klimowicza.
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Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące możliwości poprawienia skuteczności działań
CBA w ujawnianiu zjawisk korupcyjnych, kierunków rozwoju działalności operacyjnej CBA,
ewentualnych słabości i przeszkód w prawidłowym funkcjonowaniu Biura, porównania zagrożenia
tzw. wysokim i niskim poziomem korupcji, zwiększenia kontroli realizacji przetargów pod kątem
zjawisk korupcyjnych, kontaktów CBA z mediami oraz powodów rekomendowania przez Szefa
CBA likwidacji komisji majątkowych.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z informacją na temat o wyników działalności CBA w roku 2010.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


