NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Data posiedzenia: 8 maja 2012 r.
Nr posiedzenia: 24

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Michał Seweryński.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk
senacki nr 95, druki sejmowe nr 179, do druku nr 179, do druku nr 179, do
druku nr 179, 271).
2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla
żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierze
górnicy), którzy z tytułu przymusowego zatrudnienia stali się inwalidami
wojskowymi (P8-02/2011) – cd.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Knosala, Robert Mamątow,
Bohdan Paszkowski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski,
−

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− sekretarz stanu Stanisław Chmielewski,
− pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. wdrażania systemu dozoru
elektronicznego Paweł Nasiłowski,
− prokurator w Departamencie Prawa Karnego Paweł Burzyński,
− Krajowa Rada Kuratorów:
− przewodniczący Andrzej Martuszewicz,
− zastępca przewodniczącego Adam Syldatk,
− sekretarz Anna Janus-Dębska,
− delegat Ireneusz Winiarski,
− delegat Dariusz Zabrocki,
− Centralny Zarząd Służby Więziennej:
− dyrektor Biura Prawnego Michał Zoń,
− Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
− prawnik Artur Pietryka,
pracownicy Kancelarii Senatu:
Biuro Legislacyjne: Beata Mandylis, Danuta Drypa.
Biuro Komunikacji Społecznej: Wanda Wójtowicz.

−
−

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski. Jej
głównym celem jest zwiększenie liczby osób skazanych, które zostaną objęte systemem dozoru
elektronicznego.
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz nie zgłosił żadnych uwag do
ustawy.
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Nowelizacja nie budziła też zastrzeżeń senatorów, i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis zasugerowała konieczność wprowadzenia do
ustawy 4 poprawek, głównie o charakterze techniczno-legislacyjnym.
Poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne formalnie zgłosił senator Ryszard Knosala.
Komisja przyjęła je jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Ryszarda Knosalę.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 95A).
Ad 2. Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przypomniała
treść petycji, wniesionej przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników,
Okręgowy Zarząd z siedzibą w Tarnobrzegu, a także przez Jana W. Postulat zawarty w petycji dotyczy
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia
w leki żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierze górnicy), którzy w wyniku przymusowego
zatrudnienia stali się inwalidami wojskowymi.
Legislatorka Danuta Drypa omówiła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Senatorowie zaakceptowali go w wyniku głosowania.
Zaproponowana regulacja przewiduje zmianę art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
poprzez rozszerzenie o żołnierzy górników grupy podmiotów uprawnionych do bezpłatnego
zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji.
Do reprezentowania stanowiska komisji w dalszych pracach nad tym projektem wybrano senatora
Roberta Mamątowa.
Konkluzja: Komisja wnosi projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
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