
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej
oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 169 Nr posiedzenia: 221

Data posiedzenia:  25 listopada 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
(druk senacki nr 1022).

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 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Jacek Swakoń
i Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania:

− dyrektor Barbara Szymborska,
− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Dobrosław Dowiat-
Urbański,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący S. Piotrowicz przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu przedstawiono

8 wniosków. 6 wniosków, tożsamych w treści, zgłosiły obie komisje. Wnioski te miały charakter
legislacyjny i zostały przyjęte jednogłośnie przez senatorów obu komisji. (10 senatorów głosowało za,
nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
Z kolei wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, w którym postuluje ona zmianę art. 8 ustawy
w taki sposób, aby zgodnie z art. 31 konstytucji usprawiedliwionym ograniczeniem zastosowania zasady
nierównego traktowania, oprócz wymienionego w ustawie bezpieczeństwa publicznego i porządku,
ochrony zdrowia lub ochrony wolności, była moralność publiczna, został odrzucony (4 senatorów
głosowało za, 4 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu).
Senator Ł. Abgarowicz wnosił, aby skreślić art. 14 ust. 3, w którym ustawodawca dokonał odwrócenia
ciężaru dowodowego. Zgodnie z tym przepisem w przypadku uprawdopodobnienia naruszenia zasady
równego traktowania ten, któremu zarzucono naruszenie tej zasady, ma obowiązek wykazania, że nie
dopuścił się jej naruszenia. Przepis ten odwraca zasadę, która stanowi, że obowiązek udowodnienia
winy ciąży na skarżącym, nie zaś na podejrzanym. Senator ostatecznie wycofał jednak ten wniosek.
Senator postulował następnie dokonanie zmian w dyrektywie europejskiej, aby przywrócić stosowanie
zasady ciężaru dowodowego zgodnie z treścią wycofanego wniosku. Zaproponował, aby w tym celu
pełnomocnik rządu ds. równego traktowania zorganizował w przyszłości konferencję naukową.
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Komisja poparła 6 wniosków zmieniających ustawę (10 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt się nie
wstrzymał).

Konkluzja: Komisje poparły 6 poprawek do ustawy (druk nr 1022Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


