
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA
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SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 7 czerwca 2006 r. nad ustawą

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 4, 5, 14, 20, 30, 31, 33,
43, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 i 57.

Ponadto komisje informują, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
dokonał zmiany treści swoich wniosków (pkt III ppkt 4 i 31 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Andrzej Owczarek wycofał swój
wniosek (pkt III ppkt 54 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Praw Człowieka i Praworządności

(-) Elżbieta Rafalska (-) Zbigniew Romaszewski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KSTAP

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 21 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3

i 24.

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane

dalej "CBA", jako służbę specjalną do spraw

zwalczania korupcji w życiu publicznym i

gospodarczym, w szczególności w instytucjach

państwowych i samorządowych.",

b) skreśla się ust. 4;

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 24.

2) w art. 1 w ust. 4 w zdaniu końcowym wyrazy "znaczną szkodę"

zastępuje się wyrazami "szkodę w wielkich rozmiarach";

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza
P. Zientarskiego



Uwaga:

Poprawki nr 3 i 24 należy głosować łącznie.

3) w art. 1 w ust. 4 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

" - szkodę w wysokości pięćsetkrotności minimalnego

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r.

Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).";

Poprawka
sen. K. Piesiewicza

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 47a  należy głosować łącznie.

4) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów

ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści

uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych

państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255, z późn.

zm.);";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
połączone komisje

5) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "oraz Sejmowi" zastępuje się

wyrazami ", Sejmowi oraz Senatowi";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawek nr 7 i 8.

6) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w związku z prowadzonym postępowaniem

przygotowawczym CBA dowiedziało się o popełnieniu

innego przestępstwa ściganego z urzędu, którego ściganie

nie leży w zakresie jego właściwości, jest obowiązane

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję

oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu

przybycia organu powołanego do ścigania tych przestępstw

lub do czasu wydania przez ten organ stosownego

zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza



dowodów przestępstwa.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawek nr  8 i 11.

7) art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze

wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1

pkt 1, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie

postępowania karnego.";

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

8) w art. 2 w ust. 3 po wyrazach "postępowanie przygotowawcze"

dodaje się wyrazy "w sprawie";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

9) w art. 2 w ust. 4 po wyrazach "określonych w ust. 1 pkt 1" dodaje

się wyrazy ", po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Rady

Ministrów";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego

10) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do czynności funkcjonariuszy CBA, o których mowa w ust. 1

pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn.

zm.).";

Poprawka
sen. K. Piesiewicza

11) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez CBA

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz.

555, z późn. zm.).";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

12) w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Szef CBA przekazuje niezwłocznie Prezydentowi

Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów

informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i

międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego



Uwaga:

Poprawki nr 13, 17, 18 i 19 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 14.

13) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. Szefa CBA powołuje i odwołuje Sejm bezwzględną

większością głosów za   zgodą Senatu.

2. Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania Szefa

CBA w ciągu miesiąca od dnia otrzymania  uchwały

Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza

wyrażenie zgody przez Senat.

3. Kadencja Szefa CBA trwa 4 lata. Po upływie kadencji

pełni on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez

nowego Szefa CBA.

4. Ta sama osoba może być Szefem CBA nie dłużej niż

przez dwie kolejne kadencje.

5. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego

śmierci, orzeczenia przez Trybunał Stanu utraty

stanowiska lub odwołania.

6. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA,

powołuje i odwołuje zastępców Szefa CBA.";

Poprawka
sen. A. Owczarka

14) w art. 6 w ust. 1 po wyrazach "i odwołuje" dodaje się wyrazy

", w przypadkach, o których mowa w art. 8,";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 15 i 45 należy głosować łącznie.

15) w art. 7 w ust. 1 skreśla się pkt 4; Poprawka
sen. A. Owczarka

16) w art. 7 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "wyższe wykształcenie" zastępuje

się wyrazami "tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub inny tytuł

równorzędny";

Poprawka
sen. J. Kubiaka

17) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Sejm odwołuje Szefa CBA, jeżeli:

Poprawka
sen. A. Owczarka



1) zrzekł się on stanowiska;

2) uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia

obowiązków na skutek choroby;

3) został on skazany wyrokiem sądu za popełnienie

przestępstwa;

4) Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz

zajmowania kierowniczych stanowisk lub

pełnienia funkcji związanych ze szczególną

odpowiedzialnością w organach państwa.

2. Do odwołania Szefa CBA stosuje się odpowiednio

przepisy art. 6.";

18) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa CBA lub

czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji,

Marszałek Sejmu może powierzyć pełnienie obowiązków

Szefa CBA, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, jego

zastępcy lub innej osobie, która spełnia warunki

określone w art. 7.";

Poprawka
sen. A. Owczarka

19) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Sejm bezwzględną większością głosów nadaje CBA

statut, który określa jego organizację wewnętrzną.

2. Szef CBA, w drodze zarządzeń, nadaje regulaminy

organizacyjne jednostkom organizacyjnym CBA, w

których określa ich strukturę wewnętrzną i

szczegółowe zadania.

3. Szef CBA określi, w drodze zarządzenia, formy i

tryb szkolenia funkcjonariuszy CBA.

4. Szef CBA może tworzyć zespoły o charakterze

stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład

osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb ich

działania.";

Poprawka
sen. A. Owczarka



20) w art. 12 w ust. 4 po wyrazie "Sejmowi" dodaje się wyrazy "oraz

Senatowi";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

21) w art. 13 w ust. 1:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy ", a także działalności godzącej

w interesy ekonomiczne państwa",

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "oraz działalności godzącej w

interesy ekonomiczne państwa";

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

Uwaga:

Poprawka nr 22 może być głosowana wyłącznie w przypadku

przyjęcia poprawki nr 10 lub 11

22) w art. 13 w ust. 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z

późn. zm.)";

Poprawka
senatorów:
K. Piesiewicza,
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

23) w art. 14 w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy "oraz zatrzymywania

pojazdów i innych środków transportu";

Poprawka sen.
A. Łuczyckiego

24) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 200, poz.

1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz.

1314)";

Poprawka
sen. K. Piesiewicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawek nr 26 i

27.

25) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "pięćdziesięciokrotną" zastępuje

się wyrazem "pięćsetkrotną";

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 26 wyklucza głosowanie poprawki nr 27.

26) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "pięćdziesięciokrotną" zastąpuje

się wyrazem "dwustukrotną";

Poprawka sen.
P. Zientarskiego



27) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "pięćdziesięciokrotną" zastępuje

się wyrazem "stukrotną";

Poprawka
sen. K. Piesiewicza

28) w art. 17 w ust. 3 wyrazy "po uzyskaniu zgody" zastępuje się

wyrazami "po uzyskaniu pisemnej zgody";

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

29) w art. 17 w ust. 3 po wyrazach "podczas jej stosowania" dodaje się

wyrazy "w zakresie dotyczącym identyfikacji osobowej";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

30) w art. 17 w ust. 4 wyraz "oskarżonego" zastępuje się wyrazami

"osoby będącej oskarżonym w innej sprawie" oraz wyrazy "wobec

tej osoby" zastępuje się wyrazami "wobec podejrzanego lub tej

osoby";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

31) w art. 17 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Kontrola operacyjna dokumentowana jest w formie protokołu

w zakresie związanym ze sprawą.";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 32 i 53 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 33

i 34.

32) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. 1. W zakresie określonym w ust. 2 CBA może

uzyskiwać informacje, w tym także niejawne,

gromadzić je, sprawdzać i przetwarzać.

2. CBA w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw,

określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz identyfikacji

osób może przetwarzać informacje, w tym również

dane osobowe ze zbiorów prowadzonych na

podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy

publicznej i państwowe jednostki organizacyjne, a w

szczególności z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

Poprawka
sen. A. Owczarka



Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Rejestru

Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego,

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności, Rejestru Podmiotów Gospodarki

Narodowej, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i

Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnej

Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Krajowego

Centrum Informacji Kryminalnych. Administratorzy

danych gromadzonych w tych rejestrach są

obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania.

3. Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, przekazuje

się w szczególności na nośniku optycznym,

magnetycznym lub w drodze teletransmisji.

4. Administrator zbioru danych jest obowiązany

udostępnić określone w upoważnieniu dane osobowe,

o których mowa w ust. 2, na podstawie imiennego

upoważnienia wydanego przez Szefa CBA okazanego

przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową.

5. Dane osobowe osób podejrzanych o popełnienie

przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które

nie zostały skazane, podlegają komisyjnemu i

protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po

uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia.

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze

rozporządzenia, wzór upoważnienia o którym mowa

w ust. 4, zakres i tryb jego wydawania oraz zakres

przedmiotowy upoważnienia mając na uwadze

zapewnienie prawidłowego wykonania czynności

przez funkcjonariuszy CBA.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze

rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania

CBA informacji przez organy, służby i instytucje

państwowe, o których mowa w ust. 2, z

uwzględnieniem sposobu dokumentowania tych



informacji oraz podmiotów upoważnionych do ich

przekazywania.

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze

rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych

osobowych, o których mowa w ust. 2, w zbiorach

danych, rodzaje jednostek organizacyjnych CBA

uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz

wzory dokumentów obowiązujących przy

przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę

ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.";

33) w art. 22 w ust. 4 po wyrazie "wszelkie" dodaje się wyraz

"niezbędne";

Poprawka
sen. K. Piesiewicza
poparta przez
połączone komisje

34) w art. 22:

a) w ust. 6 wyrazy "10 lat" zastępuje się wyrazami "3 lata",

b) dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub

filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub

związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub

życiu seksualnym osób podejrzanych o popełnienie

przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które

zostały skazane za te przestępstwa, podlegają

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu

niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego

orzeczenia.

7b. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub

filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub

związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub

życiu seksualnym zgromadzone podczas stosowania

kontroli operacyjnej podlegają komisyjnemu i

protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza



uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie

wszczęcia lub o umorzeniu postępowania

przygotowawczego.";

35) w art. 23:

a) w ust. 3 i 4 wyrazy "Informacje i dane, o których mowa w

ust. 1," zastępuje się wyrazami "Informacje i dane

przetwarzane przez podmioty, o których mowa w ust. 1

i 2,",

b) w ust. 9 wyrazy "informacji i danych, o których mowa w

ust. 1," zastępuje się wyrazami "informacji i danych

przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1

i 2,",

c) w ust. 12 wyrazy "informacje i dane, o których mowa w

ust. 1," zastępuje się wyrazami "informacje i dane

przetwarzane przez podmioty, o których mowa w ust. 1

i 2,",

d) w ust. 15 wyrazy "danych i informacji, o których mowa w

ust. 1" zastępuje się wyrazami "danych i informacji

przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1

i 2,";

Poprawka
sen. J. Kubiaka

36) w art. 28 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "lub udostępnić

dokumenty" zastępuje się wyrazami "i udostępnić dokumenty";

Poprawka
KPCP

Uwaga:

Poprawki nr 37, 40 i 42 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 38

i 41.

37) w art. 31 dodaje się ust. 4  i 5 w brzmieniu:

"4. Kontrola u przedsiębiorcy może być rozpoczęta na podstawie

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Szefa CBA przez

Sąd Okręgowy w Warszawie o rozpoczęciu i zakresie kontroli u

Poprawka
sen. M. Witczaka



danego przedsiębiorcy.

 5. Szefowi CBA na postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 4,

przysługuje zażalenie.";

38) w art. 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Kontrola u przedsiębiorcy może być rozpoczęta po

wcześniejszym uzyskaniu przez CBA postanowienia Sądu

Okręgowego w Warszawie o rozpoczęciu i zakresie kontroli u

danego przedsiębiorcy.";

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

39) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia

przestępstwa określonego w art. 2, CBA może prowadzić

działalność kontrolną na podstawie zarządzeń Szefa

CBA.";

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

40) w art. 33:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kontrola powinna zostać ukończona w terminie 4 tygodni.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres kontroli

może zostać przedłużony o kolejne 4 tygodnie.",

b) skreśla się ust. 4,

c) dodaje się ust.  7a w brzmieniu:

"7a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do przedsiębiorców.";

Poprawka
sen. M. Witczaka

41) w art. 33:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kontrola powinna zostać zakończona w terminie 4

tygodni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

może zostać przedłużona o kolejne 4 tygodnie.",

b) skreśla się ust. 4.

Poprawka
senatorów:
W. Łyczywka,
R. Smoktunowicza

42) art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariusz kontrolujący, z zachowaniem przepisów o

Poprawka
sen. M. Witczaka



ochronie informacji niejawnych, może swobodnie poruszać się

na terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwania

przepustki oraz zwolniony jest od kontroli osobistej, jeżeli

przewiduje ją wewnętrzny regulamin jednostki kontrolowanej,

w tych jej częściach, w których jego obecność uzasadniona jest

zakresem kontroli określonym w upoważnieniu do

przeprowadzenia kontroli, a w przypadku przedsiębiorców,

również w postanowieniu sądu.";

43) w art. 43 w ust. 6 wyrazy "art. 34 ust. 1" zastępuje się wyrazami

"art. 34 ust. 1 i 2";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

44) w art. 46 w ust. 2 po wyrazach "postępowanie przygotowawcze"

dodaje się wyrazy ", w trybie i na zasadach określonych w

Kodeksie postępowania karnego";

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

45) w art. 48 skreśla się pkt 4; Poprawka
sen. A. Owczarka

46) w art. 142 w pkt 2, w pkt 3 wyrazy "w wypadku" zastępuje się

wyrazem "wypadku" oraz wyraz "czynna" zastępuje się wyrazem

"czynną";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

47) w art. 149 w lit. a, w ust. 1 wyraz "finansowania" zastępuje się

wyrazem "finansowana";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

47a) dodaje się art. 152a w brzmieniu:

"Art. 152a. W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie

korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu

Państwa lub innych państwowych osób prawnych

(Dz. U. Nr 44, poz. 255, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,".";

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
połączone komisje



48) w art. 153 w pkt 2, w art. 106:

a) wyrazy "okresów i pracy" zastępuje się wyrazami "okresów

służby i pracy",

b) wyraz "okres" zastępuje się wyrazem "okresy",

c) wyrazy "traktowanie jako równorzędne za służbą" zastępuje się

wyrazami "traktowane jako równorzędne ze służbą";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

49) w art. 156 w pkt 2 po wyrazach "w art. 66 w ust. 2" dodaje się

wyrazy ", w art. 84";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

50) w art. 169 w pkt 1, w § 1 wyraz "przeznaczona" zastępuje się

wyrazem "przeznaczone";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

51) w art. 175 w pkt 1:

a) w lit. a skreśla się wyrazy "w art. 297 w § 1",

b) w lit. b:

- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w pkt 7

kropkę zastępuje się średnikiem i",

- w pkt 8 wyrazy "Centralne Biuro Antykorupcyjne"

zastępuje się wyrazami "Centralnemu Biuru

Antykorupcyjnemu";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

52) w art. 176 w pkt 1 w lit. b, w lit. k wyrazy "Centralnemu Biuru

Antykorupcyjnemu" zastępuje się wyrazami "Centralnego Biura

Antykorupcyjnego";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

53) skreśla się art. 177; Poprawka
sen. A. Owczarka

54) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 196 dodaje się  pkt 7 w brzmieniu:

"7) w art. 60 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku przyjęcia funkcjonariusza do służby w Centralnym

Biurze Antykorupcyjnym, funkcjonariusza zwalnia się ze służby w

terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpłynięcia

Poprawka
sen. A. Owczarka



pisemnego zawiadomienia Szefa Centralnego Biura

Antykorupcyjnego o zakwalifikowaniu funkcjonariusza Agencji do

służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.".";

55) w art. 196 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) art. 113 otrzymuje brzmienie:

"Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, który

nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na

warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

zachowuje prawo do przydzielonego lokalu

mieszkalnego według norm powszechnie

obowiązujących lub może być przeniesiony do

zamiennego lokalu mieszkalnego.";

 8) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują

małżonkowi funkcjonariusza, który pozostawał z nim

we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności

dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci

funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.".";

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

56) art. 202 otrzymuje brzmienie:

"Art. 202. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje



poz. 1001, z późn. zm.) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 71 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej

zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia

wojskowego absolwentów szkół wyższych,

służby wojskowej pełnionej w charakterze

kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń

wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz

zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby

zastępczej, a także służby w charakterze

funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z

dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i

Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z

2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);";

2) w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje

brzmienie:

"g) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

niespełniających warunków do nabycia prawa

do emerytury lub renty inwalidzkiej

określonych w przepisach o zaopatrzeniu

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i

Służby Więziennej oraz ich rodzin, za których,



po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu

stosunku pracy, odprowadzono składkę na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od

uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w

okresie służby lub stosunku pracy na

podstawie przepisów odrębnych,".";

57) w art. 204 w pkt 1, w art. 3a w ust. 3 w zdaniu wstępnym oraz w

ust. 5 skreśla się wyraz "odpowiednio".

Poprawka
KPCP
poparta przez
połączone komisje

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


