
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia: 5 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 290

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób
posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/10).

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy mającej na celu
zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób
niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych (cd.)
(P-02/11).

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej
na celu zmianę ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w zakresie
wydłużania okresu pozwolenia użytkowania dla tymczasowych obiektów
budowlanych (P-05/11).

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany prędkości na autostradach i drogach ekspresowych (P-07/11).

5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji.

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

− zaproszeni goście:
− autor petycji P-01/10 Jerzy Seifert,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biuro Komunikacji Społecznej: Danuta Antoszkiewicz, Wanda Wójtowicz,

Ewa Kalinowska, Jolanta Krynicka, Joanna Baranowska,
− Biura Legislacyjne: Danuta Drypa, Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na prośbę przewodniczącego senatora Stanisława Piotrowicza, reprezentująca Biuro Komunikacji

Społecznej Wanda Wójtowicz przypomniała dotychczasowy przebieg prac nad petycją oraz informacje
zawarte w pismach nadesłanych w odpowiedzi na wystąpienie przewodniczącego Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie.
Wnioskodawca petycji Jerzy Seifert zwrócił uwagę na niekorzystną pozycję obywateli polskich
w stosunku do obywateli innych państw i zaapelował o podjęcie prac legislacyjnych, które
przynajmniej częściowego uwzględniłyby roszczenia właścicieli przedwojennych obligacji.
Ponadto w dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Paweł Klimowicz oraz Jan
Rulewski.
Wniosek Przewodniczącego komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie nie uzyskał
większości w głosowaniu. W konsekwencji komisja podjęła decyzję o zaniechaniu dalszych prac nad
petycją.

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją.
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Ad. 2 Na prośbę przewodniczącego senatora reprezentująca Biuro Komunikacji Społecznej Wanda
Wojtowicz przypomniała dotychczasowy przebieg prac nad petycją oraz informacje zawarte
w pismach nadesłanych w odpowiedzi na wystąpienie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w tej sprawie.
Senatorowie zgodzili się z opinia przewodniczącego senatora Stanisław Piotrowicza, który stwierdził,
że obowiązujące obecnie regulacje prawne w przedmiocie wniosku petycji nie budzą zastrzeżeń,
a jednocześnie w ostatnim czasie podjęte zostały odpowiednie działania w celu skuteczniejszego
wyegzekwowania tych przepisów.
W konsekwencji komisja podjęła decyzję o zaniechaniu dalszych prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 3 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przedstawiła
treść petycji wniesionej przez Pana Michała N., dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
mającej na celu zmianę ustawy Prawo budowlane w zakresie wydłużania okresu pozwolenia
użytkowania dla tymczasowych obiektów budowlanych.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Piotr Wach,
Paweł Klimowicz i Jan Rulewski.
W konkluzji dyskusji senatorowie podjęli decyzję o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
Jednocześnie postanowili skierować kopię petycji do Ministerstwa Infrastruktury w celu rozważenia
zasadności postulatu zawartego w petycji w trakcie prac nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować prac nad petycją.

Ad. 4 Na prośbę przewodniczącego reprezentująca Biuro Komunikacji Społecznej Ewa Kalinowska
przedstawiła treść petycji wniesionej przez Pana Bronisława K. dotyczącej podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w sprawie zmiany prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. Zdaniem
wnioskodawcy niedawne podniesienie progu dopuszczalnej szybkości na tego rodzaju drogach nie
było do końca przemyślanym posunięciem.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Piotr Wach i Jan Rulewski.
W konkluzji dyskusji senatorowie uznali, że podwyższenie dopuszczalnych prędkości na drogach
ekspresowych i autostradach nastąpiło z inicjatywy Senatu, a zmienione przepisy funkcjonują  dopiero
od 31 grudnia 2010 roku, wobec czego brak jest obecnie podstaw do przywrócenia poprzednich
regulacji prawnych.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować prac nad petycją.

Ad. 5 Senatorowie omówili projekt sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji w roku
2010. W konkluzji dyskusji przewodniczący wyznaczył członkom komisji termin do zgłaszania
wniosków podsumowujących sprawozdanie do dnia 18 lipca 2001 roku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


