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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(355)

Wspólne posiedzenie
Komisji Praw Człowieka
i Praworządności (42.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (45.)

w dniu 2 sierpnia 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 59)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Prawo-
rządności Zbigniew Romaszewski)

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

Proszę państwa, mamy do rozpatrzenia wniosek dotyczący ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Otóż na posiedzeniu plenarnym poseł Szymański wniósł… przepraszam, senator
Szymański wniósł poprawkę, niewątpliwie słuszną. Nastąpiło tutaj przeoczenie w pra-
cach komisji, a mogę powiedzieć, na pewno w pracach Komisji Praw Człowieka
i Praworządności. Po prostu, kiedy się wymienia służby, które mogą przejść do pracy
w Policji na określonych warunkach, z zachowaniem stopnia itd., są wymienione
wszystkie służby, Państwowa Straż Pożarna, wojsko i różne inne, jest natomiast pomi-
nięta Służba Więzienna.

Proszę państwa, chciałbym tylko powiedzieć jedno: Służba Więzienna dziś,
to jest trochę coś innego niż Służba Więzienna wczoraj, w związku z tym kwalifi-
kacje pracowników Służby Więziennej w niczym nie ustępują kwalifikacjom w po-
zostałych służbach. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby tę poprawkę po prostu
przyjąć.

Czy są jakieś głosy?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, bardzo proszę.

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

Szanowni Państwo, ta poprawka będzie miała konsekwencje. Czy państwo ze-
zwolą, żeby Biuro Legislacyjne coś dopisało? Na stronie 7 jest art. 47, który ustanawia
korpusy Policji i stopnie policyjne, a ust. 2 mówi, że Rada Ministrów określi w drodze
rozporządzenia, jakie stopnie – tutaj są wymienione stopnie odpowiednich służb – będą
odpowiadać stopniom policyjnym, uwzględniając równorzędność pierwszych stopni
itd., czyli tutaj będzie rozporządzenie. Gdyby włączyć Służbę Więzienną do art. 25a, to
tutaj też trzeba to wprowadzić, a także w zmianie dwudziestej pierwszej do art. 56,
gdzie mówi się, że osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 mianuje
się na odpowiedni stopień policyjny. Czyli konsekwencje tej poprawki będą w dwóch
miejscach.
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Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

Bardzo dziękuję.
Rozumiem, że pan senator Szymański przyjmie to jako autopoprawkę?

Senator Antoni Szymański:

Tak jest. W pełni to popieram, Przepraszam, że tego nie uczyniłem, ale Biuro
Legislacyjne czuwa, bardzo mnie to cieszy.

(Przewodniczący Zbigniew Romaszewski: Biuro Legislacyjne jest czujne nie-
zwykle.)

Tak, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, wobec tego może zagłosujmy.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek senatora Szymańskiego? (11)
Kto z państwa jest przeciw? (0)
Kto wstrzymał się od głosu? (1)
Bardzo dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? To proszę bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Konsekwentnie już prowadźmy rzecz do końca.
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Paweł Nasiłowski:

Panie Przewodniczący! Państwo Senatorowie!
W imieniu dwudziestu czterech tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej,

chciałbym serdecznie podziękować.
Dla nas to trochę kardynalny i przykry błąd, ponieważ nasza praca najczęściej

nie odbywa się w świetle jupiterów i nie jest też publicznie doceniana. Pracując bardzo
ciężko, choć w dużej odległości od mediów, na skutek tego nie jesteśmy postrzegani
w innych ustawach.

Dlatego serdecznie dziękuję komisji i państwu senatorom za naprawienie tego
dla nas bardzo ważnego, w sumie socjologiczno-społecznego błędu, co pozwoli nam
dalej pełnić służbę dzielnie i odpowiedzialnie. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

Bardzo dziękuję.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 02)
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