
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji

Data posiedzenia:  20 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 296

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Paweł Klimowicz, Leszek Piechota,
Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń i Piotr Wach,

− przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu: Danuta
Antoszkiewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na prośbę Przewodniczącego senatora Stanisława Piotrowicza kierownik Działu Petycji i

Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła
przygotowane sprawozdanie z rozpatrzonych przez komisję petycji.
Komisja w 2010 roku prowadziła prace nad 30 petycjami, w tym kontynuowała prace nad
10 petycjami skierowanymi do komisji 2009 roku. Autorzy petycji najczęściej wnioskowali o zmianę
przepisów prawa dotyczącego: rent i emerytur, sytuacji kombatantów i osób represjonowanych,
świadczeń społecznych, spraw mieszkaniowych oraz prawa karnego.
Rozpatrywane były również petycje dotyczące: reprywatyzacji, roszczeń z tytułu przedwojennych
obligacji Skarbu Państwa, ochrony danych osobowych, standaryzacji graficznego wizerunku godła
państwowego, zadośćuczynienia krzywdom byłych pracowników PGR-ów, nowelizacji procedury
cywilnej w części postanowień wzorca umów, a także zmian w ordynacji wyborczej do organów
samorządu terytorialnego. D.Antoszkiewicz przypomniała, że w ubiegłym roku Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowała 6 projektów ustaw w sprawie rozpatrywanych
petycji, 1 projekt uchwały oraz podjęła decyzje o kontynuowaniu prac nad 14 petycjami.
W stosunku do 10 innych petycji zapadła decyzja o zakończeniu prac lub ich niepodejmowaniu.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Stanisław Piotrowicz, Piotr Wach i Leszek Piechota.
Senatorowie przedstawili swoje uwagi w uzupełnieniu do projektu sprawozdania i zastanawiali się
nad najbardziej precyzyjną formą przedstawienia trybu pracy komisji, w przypadkach, gdy prace nad
petycjami zostały na różnych etapach zakończone.
W konkluzji dyskusji komisja zaakceptowała przedstawione sprawozdanie.

Konkluzja: Komisja przyjęła sprawozdania roczne z rozpatrzonych przez komisję petycji.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


