
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,

ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia

2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz

ustawy – Prawo ochrony środowiska, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w § 3 wyrazy "w stanie nietrzeźwości," zastępuje się wyrazami

"w stanie nietrzeźwości lub";

2) w art. 2 w pkt 2, w art. 43 w § 16 w pkt 3 wyraz "przeprowadzenia" zastępuje się

wyrazem "przeprowadzania";

3) w art. 4 i 8 wyrazy "w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "w życie niniejszej ustawy";

4) w art. 6 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Ocenie Ministra Sprawiedliwości podlega również celowość i gospodarność

wydatkowania przez te podmioty otrzymanych środków.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz

ustawy – Prawo ochrony środowiska zastała rozpatrzona przez Senat na 48. posiedzeniu.

W uchwale podjętej w dniu 4 lutego 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy

4 poprawek.

Spośród tych poprawek na wyróżnienie zasługuje poprawka nr 4, posiadająca walor

zmiany merytorycznej. Poprawka dotyczy art. 6, który jest przepisem przejściowym.

Stanowi on, że Minister Sprawiedliwości może zlecić kontrolę prawdziwości danych

zawartych w sprawozdaniach instytucji, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,

dotyczących wykorzystania środków pochodzących z orzeczonych na ich rzecz nawiązek lub

świadczeń pieniężnych, za okres nierozliczony. Sprawozdania te powinny być przekazane

Ministrowi w terminie 60 dni, od dnia wejścia w życie ustawy (tak stanowi art. 5).

Tymczasem w zdaniu drugim art. 6 ustawa poddaje ocenie Ministra wydatkowanie, przez

podmioty określone wyżej, środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Senat stwierdził sprzeczność pomiędzy art. 5 i 6 ustawy, ponieważ sprawozdania,

o których mowa w art. 5 i 6 dotyczyć mają środków pochodzących z orzeczonych nawiązek

lub świadczeń pieniężnych – a nie z Funduszu. Trudno przypuszczać by istniejący dopiero od

60 dni Fundusz rozdysponował już jakieś środki na rzecz tych podmiotów. Dodatkowo należy

mieć na uwadze fakt, że po wejściu w życie ustawy środki pochodzące z Funduszu będą

rozliczane i oceniane na podstawie nowych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (art.

43 § 8 i 10). W świetle powyższego Senat uznał za wskazane wniesienie poprawki

oznaczonej nr 4.

Poprawki nr 1 i 3 wprowadzają zmiany, których celem jest ujednolicenie

terminologii uchwalanej ustawy.

Poprawka nr 2 jest poprawką redakcyjną i dotyczy art. 43 § 16 pkt 3 Kodeksu

karnego wykonawczego, który nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek określenia w

drodze rozporządzenia warunków i trybu udzielania środków z Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w tym w szczególności "tryb

przeprowadzenia konkursu ofert". Ponieważ powierzanie realizacji zadań innym podmiotom

będzie się obywało w drodze otwartych konkursów należy domniemywać, że będą one

przeprowadzane wielokrotnie. Stąd propozycja Senatu wniesienia poprawki oznaczonej nr 2.


