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Nr posiedzenia: 98 Nr posiedzenia: 96 Nr posiedzenia: 179

Data posiedzenia: 20 kwietnia 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 433).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej: Władysław Dajczak, Stanisław Jurcewicz, Marek Konopka,
Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Bohdan
Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji: Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Władysław Sidorowicz, Jacek
Swakoń, Piotr Wach,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz, Leon
Kieres, Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Infrastruktury:

− zastępca dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa
i Mieszkalnictwa Zdzisław Żydak,

− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
− starszy specjalista w Departamencie Spraw Parlamentarnych Kamila

Michalak,
− Komenda Główna Policji:

− zastępca dyrektora Biura Legislacyjno-Prawnego Joanna
Kaczmarska-Reicher,

− Agencja Wywiadu:
− funkcjonariusz Jacek Mirgos,
− funkcjonariusz Barbara Stępień,

− Naczelna Rada Adwokacka:
− przewodniczący Komisji Prac Parlamentarnych Rafał Dębowski,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− główny specjalista w Departamencie Prawnym Elżbieta Skop,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Marek
Jarentowski, Zbigniew Gromek, Beata Mandylis.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt ustawy omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Zbigniew Gromek.

Projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt K 7/07), stwierdzającego niezgodność
z konstytucją art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2007 r. nr 43, poz. 277 ze
zm.) w zakresie, w jakim odnosi się do dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami
mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną.
W dyskusji głos zabrał przedstawiciel Agencji Wywiadu Jacek Mirgos. Zwrócił uwagę na
problemy z lokalami pozyskanymi od gminy. Jacek Miros wskazał, iż zasygnalizowana uwaga
dotycząca ustawy o Policji powinna odnosić się również do przepisów dotyczących innych służb.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego poinformował, że identyczna regulacja została wniesiona jako
inicjatywa rządowa.
Przewodniczący zaproponował kontynuację prac mimo wniesienia projektu rządowego.
Senatorowie zgłosili pytania dotyczące m.in. zasadności pracy ograniczającej się jedynie do
wykonania wyroku TK, podmiotu będącego najemcą mieszkania (MSWiA czy policjant).
Przedstawiciel Agencji Wywiadu, odpowiadając na pytania, wyjaśnił, że najemcą jest policjant.
Zaznaczył również, że inicjatywa nie rozwiązuje problemu przydziału lokali, ponieważ
problematyka jest znacznie szersza.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego wyjaśnił kwestie regulaminowe – inicjatywa nie może
zmieniać zagadnień nie zakwestionowanych przez TK.
Beata Mandylis z Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na stanowiska MSWiA oraz Ministerstwa
Sprawiedliwości i przedstawiła propozycje zmian dotyczące m.in. przekształcenia stosunku
administracyjno-prawnego na stosunek cywilno-prawny.
Senator Zbigniew Romaszewski nie zgodził się z wyjaśnieniami Biura Legislacyjnego dotyczącymi
rozszerzania bądź zwężania przepisów na inne, nieobjęte inicjatywą ustawy.
Przedstawicielka MSWiA opowiedziała się za ograniczeniem zmian jedynie do ustawy o Policji.
W dyskusji głos zabrała senator Grażyna Sztark, zwracając uwagę na liczne wątpliwości
w stanowiskach i wypowiedziach gości.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego odniosła się do wątpliwości w dyskusji, wyjaśniając, że
wszystkie służby powinny mieć takie same warunki.
Senator Piotr Zientarski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.
Komisje przyjęły przedstawione wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Zbigniew
Cichoń.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o przyjęcie wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk 433S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


