
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka
i Praworządności

oraz Komisji
Ustawodawczej

oraz Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej

Nr posiedzenia: 41 Nr posiedzenia: 79 Nr posiedzenia: 29

Data posiedzenia: 24 września 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (cd.) (druk senacki nr 168; przedstawiciel wnioskodawców –
senator Grażyna Sztark).

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Beata Mandylis,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Katarzyna Kobierska,
− Komenda Główna Policji:

− zastępca komendanta głównego Policji Henryk Tusiński,
− dyrektor Biura Prawnego Krzysztof Choiński

− Agencja Wywiadu:
− funkcjonariusz Krzysztof Filipek,

− Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
− zastępca dyrektora Biura Prawnego Dariusz Mądrala,
− funkcjonariusz Dariusz Lizakowski,
− funkcjonariusz Zofia Wronka,

− Ministerstwo Finansów:
− zastępca szefa Służby Celnej, dyrektor Departamentu Służby Celnej

Grzegorz Smogorzewski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Posiedzenie to było kontynuacją posiedzenia połączonych komisji odbytego w dniu 5 sierpnia br. Z
powodu nadesłania zbyt późno opinii z ministerstwa pracy i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
senatorowie, jak również przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie mieli możliwości wcześniejszego
zapoznania się z zawartymi w nich propozycjami zmian i tym samym niemożliwe było zakończenie
prac w tym dniu.
Senator Grażyna Sztark ponownie przedstawiła projekt nowelizacji ustawy i przypomniała, iż celem



tej ustawy jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi
pracowników, gwarantowanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Obecnie funkcjonariusze służb mundurowych, czyli policjanci, funkcjonariusze Służby Celnej,
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w zależności od
miejsca pracy i płci mają zróżnicowany dostęp do uprawnień rodzicielskich. Konstytucja RP oraz
postanowienia obowiązującego Polskę jako członka UE prawa wspólnotowego, jak również
ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych obligują do równego traktowania
pracowników. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zostały już implementowane do kodeksu pracy.
Następnie senator G. Sztark przedstawiła propozycję wprowadzenia zmian do projektu ustawy, które
zmierzają do ujednolicenia zapisów dotyczących wszystkich wspomnianych służb.
Obecni na posiedzeniu połączonych komisji przedstawiciele Policji, Służby Celnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w swoich wystąpieniach odnieśli się pozytywnie
do proponowanych zapisów.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Mieczysław Augustyn i Krzysztof Kwiatkowski oraz legislator
Beata Mandylis. Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na to, iż przepisami
nowelizacji tej ustawy należy objąć również funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski poddał pod głosowanie
przedstawione poprawki. Zostały one przyjęte przez komisje.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu została wybrana senator Sztark.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy,
wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz projektu
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Elżbieta Owczarek


