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Na postawie art. 31 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z

1984 r. Nr 5, poz. 24, ze zm.) prosz~ o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwej

informacji opublikowanej w "Gazecie Wyborczej" z dnia 1-2 września 2007 r., w

artykule autorstwa Bogdana Wróblewskiego pt. "Zasługa Ziobry i Kryżego

wątpliwa".

Nieprawdą jest bowiem stwierdzenie "To była zasługa PiS, zwłaszcza posła

sprawozdawcy Zbigniewa Ziobry i s~dziego I<ryżego (w roli eksperta komisji

sejmowej), którzy t~ ustaw~ forsowali", w zakresie w jakim wskazuje, jakoby s~dzia

Andrzej I<ryże brał jakikolwiek udział w pracach nad nowelizacją ustawy Kodeks

karny (druk sejmowy nr 3785) wydłużającą okresy przedawnienia karalności

przest~pstw.

S~dzia Andrzej I<ryże nie brał udziału w pracach nad powyższym projektem

na żadnym etapie procesu legislacyjnego, w żadnym charakterze. Był jedynie

uczestnikiem posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfIkacjach,

które odbyło si~ dnia 1 czerwca 2005 r., podczas którego rozpatrzeniu podlegały

sprawozdania z różnych Podkomisji, w tym mi~dzy innymi Podkomisji zajmującej

si~ pracami nad drukiem sejmowym nr 3785. Udział s~dziego Andrzeja I<ryże w
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posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej uzasadniony był jednak wyłącznie tym, iż w

trakcie przedmiotowego posiedzenia rozpatrywane było również stanowisko

Podkomisji do projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie dotyczącym

zwalczania pedofilii (druk sejmowy nr 2693), w odniesieniu do którego wyst~pował

w roli eksperta. Mając na uwadze fakt, że nie został wcześniej określony czas

rozpatrywania poszczególnych punktów porządku dziennego, s~dzia Andrzej Kryże

uczestniczył w całym posiedzeniu Komisji, nie zabierając jednak ani razu głosu w

sprawie nowelizacji Kodeksu karnego wydłużającego okresy przedawnienia

karalności przest~pstw i oczekując na rozpocz~cie obrad nad projektem

oznaczonym numerem druku 2693.

W załączeniu przekazuj~ kopi~ notatki Wicedyrektora Biura Komisji

Sejmowych, Pani Ewy Kempskiej - ]aczyńskiej, potwierdzającej, iż s~dzia Andrzej

Kryże nie brał udziału w pracach nad nowelizacją Kodeksu karnego dotyczącą

wydłużenia okresu przedawnienia karalności przest~pstw.

W związku z powyższym prosz~ o opublikowanie sprostowania nast~pującej

treści:

"Nieprawdą jest, jakoby s~dzia Andrzej Kryże brał udział w pracach

nad nowelizacją Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym wydłużenia

okresu przedawnienia karalności przest~pstw, na jakimkolwiek etapie tych

prac i w jakimkolwiek charakterze."

Wnosz~ o opublikowanie przedmiotowego sprostowania w terminie i formie

wynikających z treści art. 32 ust 1 i 5 ustawy Prawo prasowe.

(\~,....• \
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Marek Łukaszewicz
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Sekretariat
Komisji Nadzwyczajnej

do spraw zmian w kodyfikacjach

Warszawa, dnia 21 lipca 2005 r.

Notatka służbowa

dotycząca udziału sedzieeo Andrzeia Kryże w charakterze eksperta w pracach

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Do prac w charakterze eksperta w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian

w kodyfikacjach s((dzia Andrzej Kryże rekomendowany był przez zast((pc((

przewodniczącego Komisji posła Zbigniewa Ziobro (PiS).

Ponieważ w Komisji nie ma zwyczaju powoływaniu stałego eksperta, do wielu

projektów nowelizacji z zakresu prawa karnego na polecenie posła Zbigniewa

Ziobro był zapraszany s((dzia A. Kryże.

Należy podkreślić, iż s~dzia nie był ekspertem Komisji w pracach, \----
legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks kamy-----------------------~
(druk nr 3785) na żadnym etapie tych prac.

W posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r. w punkcie cłotyczącym omawi~negQ

p~jektu uczestniczył s~dzia A. Kryże, ponieważ. oczekiwał na rozpocz~cie-- ~
trzecieg~punktu, do którego został zaproszony, jako ekspert (tj. do projek~

nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie------------------------------
zwalczania pedofilii - druk nr 2693).

Porządek obrad wymienionego posiedzenia obejmował rozpatrzenie poprawek

zgłoszonych w II czytaniu poselskich projektów ustaw:

L o zmianie ustawy - Kodeks kamy (przedawnienie karalności - druk nr 3785)



- 2 -

II. o zmianie ustawy - Kodeks post~powania karnego (przesłuchanie nieletniego

świadka - druk nr 3633)

III. o zmianie ustawy - Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy (zwalczanie

pedofilii - druk nr 2693).

Ponieważ me został określony czas omaWIama poszczególnych punktów,

sctdzia A. Kryże był obecny od początku tego posiedzenia.- w:z~
Barbara Riwerska

Starszy Sekretarz Komisji
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