
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 20 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 297

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1271, druki sejmowe
nr 3902 i 4239).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr
 275, druki sejmowe nr 4254 i 4310).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk senacki nr 1274,
druki sejmowe nr 4150 i 4309).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
− dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof Więckiewicz,
− główny specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego Aneta

Stachowicz,
− główny specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego Marta

Żołędowska,
− specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego Jan Karpowicz,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Piotr Kluz,
− zastępca dyrektora Dep. Legislacyjno-Prawnego Tomasz Szafrański,
− główny specjalista w Dep. Legislacyjno-Prawnym Zbigniew Pałka,
− prokurator w Dep. Legislacyjno-Prawnym Anna Romanowicz,

− Rada Działalności Pożytku Publicznego:
− członek Rady Marcin Dadel,

− Głowna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego:
− skarbnik ZHP Lucjan Brudzyński,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Iwona Kozera-
Rytel, Katarzyna Konieczko, Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki

Społecznej Krzysztof Więckiewicz. Ma ona na celu wyeliminowanie problemów natury
interpretacyjnej, pojawiających się w praktyce stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
W dyskusji udział wzięli: Marcin Dadel, Marta Żołędowska oraz senatorowie: Paweł Klimowicz,
Stanisław Piotrowicz, Piotr Wach i Leszek Piechota.
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Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Piotrowicz zaproponował dwie poprawki,
które komisja przyjęła w głosowaniu. Komisja zaakceptowała również poprawkę zgłoszoną przez
senatora Paweł Klimowicza, polegającą na skreśleniu art. 2 ustawy
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Pawła Klimowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr1271C).

Ad. 2 Na prośbę przewodniczącego ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Piotr Kluz. Nowelizacja wprowadza możliwość wykonywania przez prawników zagranicznych stałej
praktyki w formie spółki komandytowo-akcyjnej, implementując tym samym dyrektywę 2006/123/WE
Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Piotr Wach i Paweł Klimowicz.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym.
Uwag nie zgłosili również senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław
Piotrowicz poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który komisja przyjęła
w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Wacha.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1275A).

Ad. 3 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz.
Nowelizacja wprowadza prawo wniesienia zażalenia na zezwolenie wydane w przedmiocie ujawnienia
danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub
sądowe, przy czym na postanowienie prokuratora zażalenie będzie przysługiwać do sądu, w którego
okręgu toczy się postępowanie.
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym, wobec czego
przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
ustawy bez poprawek, który komisja jednogłośnie przyjęła w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1274A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


