
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 28 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 304

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 1296, druki
sejmowe nr 4262, 4289 i 4289-A).

2. Rozpatrzenie informacji o działalności Policji (druk senacki nr 1286).

W posiedzeniu uczestniczyli: senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Paweł Klimowicz,
Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń i Piotr Wach.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− podsekretarz stanu Adam Rapacki,
− dyrektor Biura Prawnego w Komendzie Głównej Policji Krzysztof

Choiński,
− zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledczego Sławomir

Światłowski,
− naczelnik wydziału w Biurze Kryminalnym KGP Robert Radman,
− ekspert w Biurze Kadr i Szkolenia KGP Piotr Walencik,

− Zarząd Główny NSZZ Policjantów:
− przewodniczący Antoni Duda,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił minister Adam Rapacki. Celem nowelizacji jest określenie warunków, jakie powinna

spełniać osoba kandydująca do pełnienia służby w Policji oraz regulacja zagadnień dotyczących
postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego dla kandydatów do służby.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Zbigniew
Cichoń, legislator Beata Mandylis, minister Adam Rapacki oraz ekspert w Biurze Kadr i Szkolenia
KGP Piotr Walencik.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Piotrowicz zaproponował pięć poprawek,
które komisja przyjęła w głosowaniu. Komisja zaakceptowała również poprawkę zgłoszoną przez
senatora Zbigniewa Romaszewskiego, zawężającą katalog przestępstw, których popełnienie
wyklucza możliwość przyjęcia do służby w Policji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 6 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1296 A).

Ad. 2 Informację o stosowanych przez Policję w ubiegłym roku środkach techniki operacyjnej (kontrola
korespondencji oraz wgląd do danych stanowiących tajemnicę bankowa i ubezpieczeniową)
przedstawił minister Adam Rapacki. W rezultacie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania



- 2 -

karnego i których innych ustaw minister Spraw Wewnętrznych i Administracji został zobowiązany
do corocznego przedstawienia takiej informacji Sejmowi i Senatowi. Kontrola operacyjna może być
zarządzona wyłącznie wtedy, gdy inne środki okazały się bezskuteczne lub nieprzydatne. W roku
2010 zarządzono 8053 kontroli operacyjnych, przy czym 285 wniosków nie uzyskało zgody. W
ubiegłym roku Policja wnioskowała o ujawnienie tajemnicy bankowej lub ubezpieczeniowej w 831
przypadkach, z czego sąd w 4 przypadkach wydał postanowienie o odmowie udzielenia informacji,
natomiast w 16 przypadkach wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku informowania podmiotu
zainteresowanego.
W dyskusji głos zabrali senator Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz. Minister Adam
Rapacki i Przewodniczący NSZZ Policjantów Adam Duda

Konkluzja: Komisja zapoznała się z działalnością Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji za 2010
rok.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


