
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 9 grudnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 222

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
wprowadzenie obowiązku wykonywania przez skazanych pracy społecznie
użytecznej na rzecz państwa (P-18/2010).

2. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zasady waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z
procentowej na kwotową (P-17/2010).

3. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i
osobami niepełnosprawnymi (P-19/2010).

4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ujednolicenia zasad wykonania zakazu prowadzenia pojazdów wobec
sprawców przestępstw i wykroczeń (P-20/2010).

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 1041;
druki sejmowe nr 3207, do druku nr 3207, do druku nr 3207, do druku nr 3207,
3510).

6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk senacki
nr 1054; druki sejmowe nr 3568, 3592, do druku nr 3592, 3592-A, do druku
nr 3592-A).

7. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy -
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku
z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów (druk senacki nr 1065;
druki sejmowe nr 2713, 3577, 3577-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Paweł Klimowicz,
Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Jacek Swakoń i Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− z-ca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Ulitko,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Paweł Burzyński,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
− naczelnik Wydziału w Departamentu Administracji Publicznej Szymon

Wróbel,
− Ministerstwo Finansów:

− naczelnik Wydziału w Departamencie Finansów Jarosław Brzeziński,
− Krajowe Biuro Wyborcze:

− kierownik Kazimierz Czaplicki
− dyrektor Zespołu Krzysztof Lorentz,

− Biuro Kongresu Kobiet:
− Anna Dryjańska,
− Małgorzata Mierżyńska,

− Sejm RP:
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− poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
− poseł Joanna Mucha,

− Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
− Małgorzata Szuleka,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biuro Komunikacji Społecznej: Danuta Antoszkiewicz, Ewa Kalinowska,

Wanda Wójtowicz,
− Biuro Legislacyjne: Beata Mandylis, Roman Kapeliński, Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przedstawiła

treść petycji wniesionej przez Piotra K. z Siedlec. Postulat zmierza do wprowadzenia do przepisów
prawa obowiązku nieodpłatnego świadczenia przez skazanych pracy społecznie użytecznej na rzecz
państwa.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Jan Rulewski i Piotr Wach. W trakcie dyskusji senatorowie
doszli do wniosku, że zmuszanie skazanych do nieodpłatnej pracy nie jest obecnie z zasady
dopuszczalne, natomiast organizowanie nieodpłatnych prac użytecznych nie wydaje się z różnych
względów wykonalne.
W konkluzji komisja zaakceptowała wniosek senatora Jacek Swakonia o zaprzestanie prac nad
petycją.

Konkluzja: Komisja za postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 2 Reprezentująca Dział Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Wanda Wójtowicz przedstawiła
treść petycji wniesionej przez Genowefę P oraz Zofię Ś. Wnioskodawczynie postulują o zmianę
zasad waloryzacji emerytur i rent z procentowej na kwotową.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski i Piotr Wach.
W wyniku dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do różnych instytucji z prośbą o informacje
i o przedstawienie opinii w sprawie powyższej petycji.

Konkluzja Komisja postanowiła kontynuować prace nad petycją.

Ad. 3 Reprezentująca Dział Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Wanda Wójtowicz przedstawiła
treść petycji wniesionej przez Jerzego P., reprezentującego Internetowe Forum Rodzin Osób
Niepełnosprawnych „Razem możemy Więcej”, Panią Halinę Sz., Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” z siedzibą w Gliwicach oraz
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin osób Niepełnosprawnych „ Razem Możemy Więcej”
z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu
zwiększenia pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Cichoń i Jacek Swakoń.
Senatorowie zgodzili się trakcie dyskusji, iż w chwili obecnej rodziny z osobami niepełnosprawnymi
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Uznali, że należy zbadać wszystkie dostępne możliwości zwiększenia pomocy państwa
przeznaczonej dla takich rodzin.
W konkluzji komisja postanowiła zwrócić się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz
Rzecznika praw Obywatelskich o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Konkluzja Komisja postanowiła kontynuować prace nad petycją.

Ad. 4 Reprezentująca Dział Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Ewa Kalinowska przedstawiła treść
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petycji wniesionej przez Pana Piotra W. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu
ujednolicenia zasad wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawców
przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Wnioskodawca zwraca uwagę
na fakt, iż obecnie w określonych przypadkach sprawca przestępstwa ma szansę na wcześniejsze
odzyskanie prawa jazdy niż sprawca wykroczenia.
W trakcie dyskusji senatorowie zaakceptowali propozycję senatora Stanisława Piotrowicza, aby
zwrócić się z zapytaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości o powody odmiennego uregulowania
kwestii wykonania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w Kodeksie karnym oraz w
Kodeksie wykroczeń.

Konkluzja Komisja postanowiła kontynuować prace nad petycją

Ad. 5 Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz przypomniał, że ustawa została uchwalona
przez Sejm w efekcie rozpatrzenia projektu senackiego. Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku
dostosowania systemu prawa do postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego,
wskazującego na potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany obowiązującego stanu
prawnego, w którym nietrzeźwi kierowcy pojazdów niemechanicznych poddawani są obligatoryjnie
surowszym środkom karnym niż nietrzeźwi kierowcy pojazdów mechanicznych.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie sześcioma głosami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr1041 A).

Ad. 6 Ustawę przedstawił dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Roman Kapeliński. Celem jej
jest rezygnacja z waloryzacji subwencji wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa na
działalność statutową co ma przynieść oszczędności budżetu państwa w wysokości około
11,8 mln zł.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Jacek Swakoń, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Cichoń, poseł
na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kierownik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech
Czaplicki, senator Jan Rulewski, poseł na Sejm RP Joanna Mucha, senatorowie Paweł Klimowicz
i Piotr Wach, reprezentujący Ministerstwo Finansów naczelnik Jarosław Brzeziński oraz dyrektor
Roman Kapeliński.
W dyskusji podniesiono kwestie kryzysu ekonomicznego i deficytu budżetowego, roli partii
politycznych w państwie oraz transparentności ich finansowania.
Senator Jacek Swakoń złożył poprawkę zmierzającą do obniżenia proporcjonalnie o połowę kwotę
dofinansowania dla partii politycznych, która nie uzyskała jednak akceptacji komisji w głosowaniu.
Komisja przyjęła natomiast poprawkę senatora Jana Rulewskiego, który zaproponował obniżenie
poziomu subwencji o 25% z możliwością wnioskowania przez organ partii w obniżonej kwocie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1054 B).

Ad. 7 Ustawę omówił legislator Michał Gil. Ma ona na celu zachęcenie kobiet do uczestnictwa
w wyborach oraz skłonienie sił politycznych decydujących o tworzeniu list wyborczych do
odpowiedniego uwzględnienia kobiet jako kandydatek do stanowisk w niektórych organach władzy
publicznej. Wprowadza się zasadę, że na każdej liście wyborczej musi znajdować się nie mniej niż
35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Sankcją za niezachowanie na liście wyborczej parytetu
płci będzie odmowa rejestracji listy.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Jan Rulewski i Stanisław Piotrowicz, poseł na Sejm RP
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki,
poseł na Sejm RP Joanna Mucha, senator Zbigniew Cichoń, reprezentujące Biuro Kongresu Kobiet
Anna Dryjańska i Małgorzata Mierżyńska oraz Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka.
Niektórzy z senatorów wyrazili obawę, iż ustawa nie jest właściwym rozwiązaniem w zwalczaniu
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dyskryminacji i że w konsekwencji może okazać się niekorzystną dla kobiet.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował poprawkę,
którą Komisja przyjęła w głosowaniu.
W pierwszych dwóch głosowaniach komisja ani nie przyjęła (2 głosy za, 2 głosy przeciw, 0
wstrzymujących się), ani nie odrzuciła ustawy (2 głosy za, 2 głosy przeciw, 0 wstrzymujących się).
Ostatecznie komisja przyjęła ustawę wraz z przyjętą wcześniej poprawka (2 głosy za, 1 przeciw, 0
wstrzymujących się)
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Pawła Klimowicza.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr1065B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


