
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 224 Nr posiedzenia: 125

Data posiedzenia:  31 lipca 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o
zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Krzysztof Piesiewicz,
Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− prokurator z Departamentu Prawno-Legislacyjnego Anita Kołakowska,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Mirosław
Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Piotr Zientarski przypomniał, że w czasie debaty zostały zgłoszone
następujące wnioski:
− senator S.Piotrowicz oraz senator P.Andrzejewski wnosili o odrzucenie ustawy, komisje, Komisja

Ustawodawcza, Komisja Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senator S. Piotrowicz,
senator Z.Romaszewski, senator Z.Cichoń, senator P.Andrzejewski, senator K.Piesiewicz, senator
P.Zientarski zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.Podsekretarz Stanu w

Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona poparł jedynie poprawki senatora K.Piesiewicza oraz
senatora P.Zientarskiego dotyczące wydłużenia terminów: zgłaszania kandydatów na pierwszego
Prokuratora Generalnego oraz vacatio legis ustawy. Jednocześnie wyraził sprzeciw wobec
wprowadzeniu instytucji składania sprawozdań przez Prokuratora Generalnego Sejmowi i Senatowi.
Odnośnie poprawki senatora Z.Cichonia zmierzającej do rozszerzenia grona osób, z którego będą
dobierani kandydaci na stanowisko Prokuratora Generalnego o adwokatów, radców prawnych i
notariuszy posiadających odpowiedni staż pracy w zawodzie oraz na stanowisku sędziego lub
prokuratora,  minister Wrona podkreślił, iż zgodnie z ustawą prokuratorem generalnym ma być
człowiek bieżąco związany z prokuraturą. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,  by ten kto obecnie nie
spełniałby wymagań na prokuratora generalnego mógł pracować w prokuraturze generalnej –
zdobywać doświadczenie i dopiero wówczas kandydowałby na stanowisko prokuratora generalnego.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na to, iż przyjęcie określonych poprawek będzie
wykluczało głosowanie nad innymi poprawkami.
Komisje odrzuciły wniosek o odrzucenie ustawy.
Komisje poparła poprawki przedstawione przez komisje oraz poprawki senatorów Z.Cichonia
(zmodyfikowaną przez senatora), K.Piesiewicza oraz P.Zientarskiego.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

Konkluzja: Komisje poparły 9 poprawek (druk senacki nr 618Z).



W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


