
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 231 Nr posiedzenia: 129

Data posiedzenia:  23 września 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

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

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Zbigniew

Białek,
− dyrektor Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Michał Zoń,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam

Niemczewski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący Piotr Zientarski poinformował zebranych, iż podczas drugiego czytania ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki 640) został zgłoszony wniosek o wprowadzenie
poprawki do ustawy (wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego). Poprawka wprowadza nową
datę dzienną wejścia ustawy w życie, 6 grudnia 2009 r., zamiast dotychczasowego zapisu „14 dni od
dnia ogłoszenia”. Ponadto przewodniczący przypomniał, że podczas pierwszego czytania obie komisje
zgodnie wnosiły poprawki do ustawy (wnioski zawarte w punktach od pierwszego do czwartego
w zestawieniu).
Dyrektor Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń poparł wszystkie
poprawki. Wyjaśnił, iż w sytuacji, gdy na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja
2008 r. (sygn. akt SK 25/07) zaskarżony art. 248 k.k.w. traci moc z dniem 5 grudnia br., to
racjonalnym wnioskiem było wydłużenie vacatio legis nowej ustawy do tego dnia, tak by Służba
Więzienna miała dłuższy czas na przygotowanie przestrzeni dla osadzonych.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie zgłosił uwag.
Komisje poparły wszystkie wnioski zawarte w zestawieniu (9 głosami za) i wnoszą o ich przyjęcie
przez Senat. Nie było wniosków mniejszości komisji.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senator Grażynę Annę Sztark.

Konkluzja: Komisje poparły wszystkie wnioski zawarte w zestawieniu i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


