
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 1 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 251

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały w związku z 66. rocznicą wyzwolenia
kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

2. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na
celu nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w części -
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za
niedozwolone (cd.) (P-15/10).

3. Rozpatrzenie petycji dot. uregulowania sytuacji prawnej osób
posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/2010).

4. Rozpatrzenie petycji dot. nowelizacji ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw  (cd.) (P-08/2010).

5. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na
celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady: 1) zwrotu lasów
przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia
12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu
Państwa, 2) uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez
wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej (cd.) (P-11/10).

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

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Danuta Drypa,
− Biura Komunikacji Społecznej: kierownik Działu Petycji

i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz przedstawił projekt uchwały w związku z 66

rocznicą wyzwolenia KL Ravensbruck i poddał go pod dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Paweł Klimowicz, Jan Rulewski,
Zbigniew Romaszewski i Jacek Swakoń.
Komisja zdecydowała o powołaniu zespołu redakcyjnego (senator Zbigniew Romaszewski, senator
Jan Rulewski), który przygotuje i  dopracuje treść  tekstu uchwały.

Konkluzja: Komisja będzie kontynuować prace nad przygotowaniem projektu uchwały.
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Ad. 2 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie, Federację Banków
Spółdzielczych – Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
reprezentujący zrzeszone banki spółdzielcze oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych z
siedzibą w Warszawie dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację
Kodeksu postępowania cywilnego w części – Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień
wzorca umowy za niedozwolone.
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie petycji udzieliła przedstawicielka Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu Aldona Figura.
Pytania zadawali senatorowie Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Romaszewski.
W wyniku dyskusji senatorowie zgodzili się, że przy zachowaniu aktu należytej staranności przez
banki, wzorce umów nie powinny zawierać klauzul abuzywnych.
Ponadto ze względu na konieczność ochrony słabszej strony w obrocie tj. konsumenta,
wprowadzanie postulowanych zmian nie wydaje się uzasadnione. W konsekwencji komisja
postanowiła zaprzestać dalszych prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 3 Na prośbę przewodniczącego kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta
Antoszkiewicz przypomniała przebieg prac nad petycją.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Paweł Klimowicz, Piotr
Wach, Zbigniew Cichoń.
W rezultacie dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się, m. in. do Ministerstwa Finansów
z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące przedwojennych papierów wartościowych.
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 4 Senatorowie uznali, iż w związku z tym, że postulat zawarty w petycji został zrealizowany
w rezultacie przyjęcia ustawy – Kodeks wyborczy dalsze prace nad petycja stały się
bezprzedmiotowe.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 5 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
przebieg prac nad petycją.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Paweł Klimowicz, Piotr Wach.
Senatorów interesowały m. in. kwestie związane z rządowym projektem ustawy o świadczeniach
pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji.
Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielały senatorom kierownik Danuta Antoszkiewicz i
legislator Danuta Drypa.
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją w
terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


