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Nr posiedzenia: 81 Nr posiedzenia:189 Nr posiedzenia:104

Data posiedzenia:  6 maja 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 492).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: Łukasz
Abgarowicz, Małgorzata Adamczak, Mieczysław Augustyn, Kazimierz
Jaworski, Piotr Kaleta, Stanisław Kogut, Rafał Muchacki, Jan Rulewski,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Bohdan Paszkowski,
Marek Trzciński,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji: Zbigniew Cichoń, Zbigniew Romaszewski, Jacek Swakoń, Piotr
Wach.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy Anita Gwarek,
− główny specjalista do spraw Legislacji w Departamencie Prawa

Pracy Małgorzata Kurowska,
− Ministerstwo Zdrowia:

− radca ministra Michał Sobolewski,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− kierownik Sekcji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Krzysztof
Klichowicz,

− Konfederacja Pracodawców Polskich:
− ekspert Marcin Walczak,

− Niezależny Samrządny Związek Zawodowy „Solidarność”:
− radca prawny Ewa Podgórska-Rakiel,

− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
− ekspert Grażyna Spytek-Bandurska,

− Związek Agencji Pracy Tymczasowej:
− dyrektor operacyjny Katarzyna Gurszyńska,
− radca prawny Liliana Sturpp,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena Langner

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Regulacja zwiększa kompetencje rzecznika praw dziecka poprzez nadanie mu uprawnień do

występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz występowania do Sądu Najwyższego o
wyjaśnienie przepisów prawnych, a także składania kasacji, skarg kasacyjnych. W tym celu
przewidziano zmiany w przepisach następujących ustaw: kodeks postępowania cywilnego, kodeks
postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniach, o Trybunale



Konstytucyjnym, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i o Sądzie Najwyższym.
Ważnym elementem wzmacniającym pozycję rzecznika jest propozycja zaliczania okresu pracy na
stanowisku rzecznika do stażu pracy, od którego zależą wszystkie uprawnienia pracownicze
uzależnione od czasu pracy, w tym także uprawnienia szczególne, wynikające z zatrudniania w
określonym zawodzie, branży, zakładzie pracy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na potrzebę uzupełnienia projektu m.in. o
uregulowania, które dadzą rzecznikowi praw dziecka prawo żądania wszczęcia przez uprawnionego
oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu; a także
zwolnienie z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.
Rzecznik praw dziecka będzie mieć prawo występowania ze skargą kasacyjną, w przypadku
naruszenia praw dziecka i gdy zaistnieje potrzeba ochrony interesu publicznego.
Senator M. Augustyn przejął propozycje poprawek przedstawione przez Biuro Legislacyjne.
Komisje poparły wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Wyznaczyć na sprawozdawcę komisji senatora Mieczysława Augustyna

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk 492 S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


