
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia: 29 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 260

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk senacki nr 1152, druki sejmowe nr 2921, 3953 i 3953-A).

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

3. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej
na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania
świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą
mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (P-
04/2011).

4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (P-03/2011).

5. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej
na celu zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób
niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych
(P-02/2011).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Romaszewski i Jacek Swakoń,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− z-ca dyrektora Departemencie Legislacyjno-Prawnym Wojciech Ulitko,
− gł. specjalista w Departamenci Legislacyjno-Prawnym Igor Sadowski,

− Naczelny Sąd Administracyjny:
− sędzia Jerzy Siegień,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− przedstawiciele Biura Legislacyjnego: Michał Gil, Katarzyna Konieczko,
− przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej: kierownik Działu Petycji i

Korespondecji Danuta Antoszkiewicz, Ewa Kalinowska, Jolanta Krynicka,
Wanda Wójtowicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na prośbę przewodniczącego komisji senatora Stanisława Piotrowicza ustawę przedstawił

reprezentujący Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu Michał Gil. Nowelizacja ma na celu
wprowadzenie do porządku prawnego grzywny wymierzanej organowi administracji publicznej za
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bezczynność.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Zbigniew Romaszewski i Stanisław Piotrowicz.
Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1152A).

Ad. 2 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść 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.
W rezultacie dyskusji senatorowie uznali, że podjęcie przez komisję prac w celu wprowadzenia
postulowanych zmian nie wydaje się obecnie wykonalne.
W konsekwencji senatorowie postanowili zaprzestać dalszych prac nad petycją.
Jednocześnie komisja zaakceptowała propozycję senatora Zbigniewa Romaszewskiego, aby
przekazać uwagi dotyczące postulatu zawartego w petycji do powołanej przez ministra
sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, której zadaniem jest praca nad
kompleksową reformą prawa karnego.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją

Ad. 3 Główny specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej
w Kancelarii Senatu Jolanta Krynicka omówiła treść petycji wniesionej przez Pana Leonarda Sz.
Postulat dotyczy zobowiązania organu emerytalno-rentowego, aby informował świadczeniobiorców
o zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego
indywidualnego świadczenia.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Zbigniew Romaszewski i Stanisław Piotrowicz.
Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad
petycją.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją..

Ad. 4 Główny Specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej w
Kancelarii Senatu Ewa Kalinowska omówiła treść petycji wniesionej przez panów: Andrzeja K.,
Dariusza K oraz Janusza L. Przedmiotem petycji są zabezpieczenia prawne wypłat
rekompensujących straty poniesione przez inwestorów operujących na rynku inwestycyjnym.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Cichoń i Jacek Swakoń.
W rezultacie dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do różnych organów operujących
instrumentami finansowymi na polskim rynku inwestycyjnym o opinie w tej sprawie.

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.

Ad. 5 Główny Specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej w
Kancelarii Senatu Wanda Wojtowicz omówiła treść petycji wniesionej przez Panią Teresę K.
Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie administracji
publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu
zatrudnionych.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz i Jacek Swakoń.
W rezultacie dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do Ministerstwa Pracy i Polityki
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Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz różnych odpowiednich
instytucji z prośbą o informacje dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


