
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  19 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 217

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji oraz senator Jacek Swakoń
– zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach
właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wznowienia nadawania Krzyża Armii
Krajowej (cd.) (P-09/09).

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmian nazw ulic będących symbolami
komunizmu (cd.) (P-10/09).

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego dla
otrzymania zasiłku rodzinnego.(P-16/10).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski,
Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Najwyższa Izba Kontroli:
− wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Dariusz Zielecki,
− wicedyrektor Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa

Wewnętrznego Rober Nojszewski,
− Ministerstwo Finansów:
− zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Anna

Napiórkowska,
− naczelnik wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej

Mirosław Stasiak,
− naczelnik wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej

Aneta Cieloch,
− naczelnik w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Tomasz

Rabiej,
− specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Katarzyna

Głowala,
− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Stanisław Chmielewski,
− dyrektor Departamentu Budżetu i Inwestycji Jan Paziewski,

− Prokurator Generalny:
− prokurator generalny Andrzej Seremet,
− pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz,
− dyrektor Departamentu Budżetu i Majątku Jacek Sobolewski,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk,
− zastępca komendanta głównego Policji Andrzej Trela,
− dyrektor Biura Finansów Państwowej Straży Pożarnej Wojciech
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Marciniak,
− dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń,
− zastępca dyrektora budżetu Waldemar Nowak,
− dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości

Narodowych i Etnicznych Józef Różański,
− Krajowa Rada Kuratorów:
− przewodniczący Andrzej Martuszewicz,
− sekretarz Anna Janus-Dębska,

− – Centralny Zarząd Służby Więziennej:
− dyrektor generalny Służby Więziennej Jacek Włodarski,
− dyrektor Biura Budżetu CZSW Ewa Owczarek,
− dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW Luiza Sałapa,

– przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu: Wanda
Wójtowicz i Jolanta Krynicka.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji omówili: minister

Stanisław Chmielewski, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów Andrzej Martuszewicz,
dyrektor Jan Paziewski, dyrektor Jacek Włodarski, prokurator generalny Andrzej Seremet, pierwszy
zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz oraz minister Piotr Stachańczyk, dyrektor
Władysław Budzeń i dyrektor Józef Różański.
Dariusz Zielecki oraz Robert Nojszewski z Najwyższej Izby Kontroli przedstawili uwagi dotyczące
wykonania budżetu za rok ubiegły.
Pytania zadawali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Piotr Wach i Jacek
Swakoń.
Senatorów interesowały m.in. kwestie dotyczące możliwości wprowadzenia elektronicznej ewidencji
spraw w sądach, średniego wynagrodzenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości,
możliwości przeprowadzania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w wymiarze sprawiedliwości,
dodatkowych etatów dla kuratorów sądowych, problemów finansowych prokuratury, środków w
budżecie w związku z przeludnieniem w zakładach karnych, funduszu operacyjnego Policji oraz
wysokości uposażenia funkcjonariuszy.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z projektem ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych zakresowi
pracy komisji.

Ad. 2 Postulat dotyczy wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej.
Było to już kolejne posiedzenie poświęcone rozpatrywaniu tej petycji.
W związku z tym, że nikt z senatorów nie zgłosił się do dyskusji, przewodniczący Stanisław
Piotrowicz poddał pod głosowanie przygotowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu projekt
nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach.
Projekt został zaakceptowany przez komisję w głosowaniu (jednogłośnie).
Komisję w dalszych pracach nad ustawą reprezentować będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją i przyjęła projekt inicjatywy ustawodawczej (druk senacki nr
1050).

Ad. 3 Postulat dotyczy zmian nazw ulic będących symbolami komunizmu.
Było to już kolejne posiedzenie poświęcone rozpatrywaniu tej petycji.
W dyskusji udział wzięli senator Piotr Wach, legislator Michał Gil, senatorowie Zbigniew
Romaszewski i Stanisław Piotrowicz.
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W rezultacie dyskusji przewodniczący Stanisław Piotrowicz poddał pod głosowanie przygotowany
przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów,
placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych, który komisja jednogłośnie przyjęła
w głosowaniu.
Komisję w dalszych pracach nad ustawą reprezentować będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją i przyjęła projekt inicjatywy ustawodawczej (druk senacki
nr 1049).

Ad. 4 Reprezentująca Dział Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Wanda Wojtowicz omówiła treść
petycji wniesionej przez panią Barbarę Sz. Postulat zmierza do podwyższenia kryterium dochodowego
dla otrzymania zasiłku rodzinnego.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Piotr Wach i Zbigniew Romaszewski.
W rezultacie senatorowie postanowili zwrócić się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
rzecznika praw dziecka i innych podmiotów z prośbą o dodatkowe informacje oraz o zajęcie
stanowiska w tej sprawie.
Senatorowie poprzez aklamację podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja postanowiła kontynuować prace nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


