
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  8 września 2011 r.

Nr posiedzenia: 314

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji oraz Jacek Swakoń –
zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk senacki nr
1341, druki sejmowe nr 4259, 4485 i 4485-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1352, druki sejmowe nr 4434,
4555 i 4555-A ).

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

4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości (P-
08/2011).

5. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ustanowienia dnia 29 września "Ogólnopolskim Dniem Wychowania
Przedszkolnego" (P-09/2011).

6. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmianę finansowanie partii politycznych (P-10/2011).

7. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia
do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego
z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i
wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy (P-11/2011).

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w VII kadencji.

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

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biura Komunikacji Społecznej kancelarii Senatu: Danuta Antoszkiewicz ,

Wanda Wójtowicz, Joanna Baranowska, Jolanta Krynicka,
−  Biura Legislacyjnego: Iwona Kozera-Rytel i Szymon Giderewicz.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił poseł na Sejm RP Grzegorz Karpiński. Celem nowelizacji wyeliminowanie z ustawy -

Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
"komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości w randze departamentu", która, w aktualnie
obowiązującym stanie prawnym, w imieniu Ministra Sprawiedliwości wykonuje zadania
zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności
administracyjnej. Zadania tej komórki zostaną powierzone bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.
Dodatkowe uwagi do ustawy przedstawili minister Zbigniew Wrona z Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz reprezentujący Krajową Radę Sądownictwa sędzia Piotr Raczkowski
W dyskusji głos zabrali senatorowie Jan Rulewski i Stanisław Piotrowicz.
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, który komisja przyjęła w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1341A).

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr
Kołodziejczyk. Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego trybu
dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych,
które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Jan Rulewski i Stanisław Piotrowicz .
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, który komisja przyjęła w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Rulewskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1352B).

Ad. 3 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
dotychczasowy przebieg prac nad petycją i omówiła treść pisma Ministerstwa Sprawiedliwości, z dnia
5 sierpnia br, w którym to piśmie resort zaprezentował swoje stanowisko co do postulatu zawartego
w petycji.
Komisja zaakceptowała wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przyjmując,
iż obowiązujące obecnie w Polsce przepisy stwarzają możliwość skutecznego dochodzenia na drodze
sądowej roszczeń w ramach systemu rekompensat dla inwestorów.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 4 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przedstawiła
treść petycji wniesionej przez pana Jana B. dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości.
W dyskusji głos zabrali: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jacek Swakoń
i Leszek Piechota oraz kierownik Danuta Antoszkiewicz.
W wyniku dyskusji komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.
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Ad. 5 Joanna Baranowska z Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu przedstawiła treść petycji
wniesionej przez Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego z siedzibą w
Warszawie. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia dnia
29 września „Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego”.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Jan Rulewski.
Komisja w głosowaniu jednogłośnie uznała, iż w chwili obecnej nie ma szczególnej potrzeby
promowania idei wychowania przedszkolnego.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 6 Jolanta Krynicka z Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu przedstawiła treść petycji
wniesionej przez Gabriela Janowskiego – przewodniczącego partii „Przymierze dla Polski”, Kornela
Morawieckiego – prezesa Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Wojciecha Podjackiego –
przewodniczącego partii „Liga Obrony Suwerenności”, dotyczącej podjęcia inicjatywy
ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów o finansowaniu partii politycznych.
W dyskusji głos zabrali: senator Stanisław Piotrowicz, przedstawicielka Biura Komunikacji
Społecznej Jolanta Krynicka oraz senatorowie Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski i Leszek
Piechota.
W wyniku dyskusji komisja postanowiła kontynuować pracę nad tą petycją.

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.

Ad. 7 Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu przedstawiła treść petycji
wniesionej przez Pana Jan Zbigniewa K. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu
włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o
nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w
Ochotniczych Hufcach Pracy.
W dyskusji głos zabrali: senator Zbigniew Romaszewski, przedstawicielka Biura Komunikacji
Społecznej Wanda Wójtowicz, Jacek Swakoń, Leszek Piechota, Jan Rulewski oraz kierownik Danuta
Antoszkiewicz.
W wyniku dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.

Ad. 8 Senatorowie zapoznali się i zaakceptowali sprawozdanie z działalności Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w VII kadencji.

Konkluzja: Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w
VII kadencji.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


