
NOTATKA 
z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 14 maja 2013 r. 

Nr posiedzenia: 94 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2012 roku” (druk senacki nr 346). 

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej, 
mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego 
zaopatrzenia w leki (P8-03/13). 

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania, 
w wypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu 
z konstytucją (P8-04/13). 

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany zasad opracowywania książki 
praktyki zawodowej, będącej elementem przygotowania do egzaminu na 
uprawnienia budowlane (P8-05/13). 

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego 
ofiar represji o osoby, które podlegały represjom politycznym w latach 
1971–1989 (P8-06/13). 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Knosala, Kazimierz Kutz, Robert 
Mamątow, Bohdan Paszkowski, Michał Seweryński i Aleksander 
Świeykowski, 
 

 − zaproszeni goście: 
− Centralne Biuro Antykorupcyjne: 

− szef Paweł Wojtunik, 
− dyrektor gabinetu szefa Krzysztof Krak, 

 

 − pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu: Danuta 
Antoszkiewicz, Eliza Kraj, Marzena Krysiak, Wanda Wójtowicz. 

 
 
 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Szef CBA Paweł Wojtunik przestawił informację o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2012 r. Podstawowymi zadaniami CBA w roku ubiegłym były: zwalczanie 
korupcji, wykrywanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa i zapobieganie jej 
oraz osłona kluczowych zamówień publicznych, projektów prywatyzacyjnych i programów 
rządowych. Śledztwa prowadzone przez CBA w roku ubiegłym najczęściej dotyczyły administracji 
samorządowej, a w dalszej kolejności: sektora gospodarczego, terenowej administracji rządowej 
i administracji centralnej oraz programów unijnych. Wniesieniem aktu oskarżenia zakończyło się 
113 prowadzonych postępowań przygotowawczych, co stanowiło 48% wszystkich śledztw. 
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W trakcie dyskusji senatorowie pytali o m.in. o liczbę chętnych do pracy w CBA, o to, czy biuro 
odnotowuje wzrost, czy też spadek obciążenia pracą. Senatorów interesowały także aktualne 
analizy zagrożeń korupcyjnych w Polsce i miejsce naszego kraju w międzynarodowych rankingach. 
Kolejne pytania dotyczyły funkcjonowania przepisów regulujących użycie tzw. prowokacji 
policyjnej oraz oceny wykorzystania tej metody operacyjnej przez CBA w praktyce. 
 

Konkluzja: Komisja zapoznała się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w 2012 r. (druk senacki nr 346). 

 
Ad 2. Marzena Krysiak z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła 

treść petycji w sprawie przyznania emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia 
w leki.  
Komisja postanowiła zwrócić się do różnych podmiotów z prośbą o dodatkowe informacje, 
a w szczególności o dane na temat liczby emerytów i rencistów, którzy obecnie pobierają najniższe 
świadczenia emerytalno-rentowe. Senatorowie wyrazili również potrzebę uzyskania informacji, 
jaka jest możliwość ustalenia i weryfikowania kręgu osób, które byłyby zwolnione z opłaty za leki, 
oraz jakie koszty poniósłby budżet państwa w razie przyznania osobom tej kategorii prawa do 
bezpłatnego zaopatrzenia w leki.  
 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.  
 

Ad 3. Eliza Kraj z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła treść 
petycji, dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania, w wypadku 
gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu z konstytucją. 
W wyniku dyskusji senatorowie zgodzili się, iż zachodzi potrzeba otrzymania dodatkowych 
materiałów, które pozwoliłyby na bardziej wnikliwe rozpatrzenie wniosku petycyjnego. 
W szczególności komisja postanowiła uzyskać informacje dotyczące liczby orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją przepisu stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia 
zaskarżonego przez stronę, skutkiem czego było wznowienie różnego rodzaju postępowań 
sądowych i administracyjnych. 
 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.  
 

Ad 4. Danuta Antoszkiewicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej 
przedstawiła treść petycji w sprawie zmiany zasad opracowywania książki praktyki zawodowej, 
będącej elementem przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane. 
Senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad tą petycją. Jednocześnie komisja 
postanowiła przesłać petycję do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, która obecnie prowadzi prace nad projektem 
nowego prawa budowlanego. 
 

Konkluzja: Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. 
 

Ad 5. Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła 
treść petycji w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji 
o osoby, które podlegały represjom politycznym w latach 1971–1989. 
W konkluzji dyskusji senatorowie postanowili zawiesić prace nad petycją do czasu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat stanu prac nad inicjatywą senacką, dotyczącą prawnego 
uregulowania form udzielania pomocy działaczom opozycji demokratycznej i podziemia 
solidarnościowego. 
 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.  
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Opracowano w BPS, BKS 


