
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  7 września 2011 r.

Nr posiedzenia: 313

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk
senacki nr1334, druki sejmowe nr 4044 i 4503).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 1340, druki
sejmowe nr 4464 i 4483).

3. Rozpatrzenie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej (druk senacki nr 1359, druki sejmowe nr 4528,
4615 i 4615-A).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk
senacki nr 1348, druki sejmowe nr 4527 i 4562).

5. Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej
księgi: Zwiększenie wzajemnego zaufania w ramach europejskiej przestrzeni
sądowej – Zielona księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia
wolności” – COM(2011) 327.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Leszek Piechota, Stanisław
Piotrowicz, Jan Rulewski i Jacek Swakoń,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Igor Dzialuk,
− gł. specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Joanna

Milewska,
− specjalista w Departamencie Praw Człowieka Marzena Górzyńska,
− sędzia w Wydziale Europejskiego Prawa Karnego, DWPiPE Katarzyna

Naszczyńska,
− specjalista w Wydziale Europejskiego Prawa Karnego, DWPiPE

Krzysztof Andrzejczak
− naczelnik w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego Joanna

Piórek,
− naczelnik w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego Łukasz

Paszka,
− Ministerstwo Finansów:

− naczelnik wydziału w Departamencie Administracji Podatkowej Renata
Domasiewicz,

− radca prawny Agnieszka Kania,
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk,
− dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru Jacek Zalewski
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− gł. specjalista w Departamencie Analiz i Nadzoru Tomasz Szankin
− gł. specjalista w Departamencie Prawnym Elżbieta Skop
− specjalista w Departamencie Prawnym Emilia Chojnowska,
− z-ca zastępca Komendanta Głównego Policji Kazimierz Szwajcowski,
− dyrektor Biura Prawnego w Komendzie Głównej Policji Krzysztof

Choiński,
− z-ca zastępca dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

w Komendzie Głównej Policji Mariusz Węgrzyniak,
− ekspert daktyloskopii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym

Policji Beata Krzemińska,
− ekspert w Biurze Prawnym w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Anna Lewicka-Rychlewska,
− Rzecznik Praw Obywatelskich:

− z-ca zastępca RPO Stanisław Trociuk,
− dyrektor Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Magdalena

Chmielak,
− Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

− z-ca zastępca GIODO Andrzej Lewiński,
− dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Monika

Krasińska,
− Polska Izba Ubezpieczeń:

− wiceprezes Zarządu PIU Andrzej Maciążek,
− radca prawny Waldemar Kowalski,
− dyrektor Działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową Stefan

Szyszko,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego: Marek Jerentowski, Iwona Kozera-
Rytel, Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk. Wyjaśnił, że

nowelizacja ma na celu powierzenie rzecznikowi funkcji organu wizytującego do spraw
zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu. Polska zobowiązała się do wyznaczenia takiego organu, ratyfikując w 2005 r. Protokół
Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Stanisław Piotrowicz i Jan Rulewski, minister Igor Dzialuk oraz
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.
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.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1334 A).

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr
Stachańczyk. Ma ona na celu usprawnienie wykonywania w Policji zadań kadrowych oraz
dokonanie niezbędnych zmian o charakterze porządkowym i dostosowującym.
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.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jacka Swakonia.
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Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1340 A).

Ad. 3 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr
Stachańczyk. Ma ona na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów decyzji
ramowej Rady 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych
wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przepisów
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w
ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Ustawa dostosowuje przepisy prawa
polskiego do rozwiązań przyjętych w decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji
współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,
jak również decyzji Rady 2007/845/WSiSW dotyczącej współpracy pomiędzy biurami do spraw
odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści
pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem.
Reprezentująca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dyrektor Monika Krasińska
przypomniała, że w toku prac nad ustawą uwzględnione zostały krytyczne uwagi zgłoszone przez
GIODO do jej pierwotnego projektu, co w konsekwencji pozwoliło na wypracowanie regulacji,
zapewniającej właściwą gwarancję ochrony danych osobowych.
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował
wprowadzenie dwóch poprawek o charakterze legislacyjnym do ustawy.
Komisja przyjęła przedstawione wnioski.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Leszka Piechotę.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy (druk senacki nr 1359 A).

Ad. 4 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk. Celem jej jest m.
in. implementacja decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW w sprawie organizacji wymiany
informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych
informacji, jak również decyzji Rady 2009/316/WSiSW w sprawie ustanowienia europejskiego
systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).
Po zapoznaniu się z opinią Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował
wprowadzenie dwóch poprawek o charakterze legislacyjnym do ustawy.
Komisja przyjęła przedstawione wnioski.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy (druk senacki nr 1348 A).

Ad. 5 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk zapoznał wstępnie członków
komisji z problematyką związaną z propozycjami zawartymi w zielonej księdze Komisji
Europejskiej, która rozpoczyna proces konsultacji na temat stosowania przepisów UE dotyczących
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności. Minister
zauważył, że termin zajmowania stanowisk do tego dokumentu przez państwa członkowskie UE
upływa dopiero 30 listopada br., tak więc ostateczna opinia rządu w tych kwestiach jest nadal
w trakcie dyskusji i opracowywania.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z propozycjami zawartymi w „Zielonej księdze: Zwiększenie wzajemnego
zaufania w ramach europejskiej przestrzeni sądowej – Zielona księga w sprawie stosowania
przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia
wolności” – COM(2011) 327.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


