
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia:  9 kwietnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 247 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie 

Kontroli (druk senacki nr 860, druki sejmowe nr 257 i 3188). 

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w celu wyeliminowania z obrotu handlowego 

substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy (P8-04/15). 

3. Rozpatrzenie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk 

senacki nr 858, druki sejmowe nr 2137, 2342, 3119 i 3119-A). 

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do 

zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 

1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za 

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) 

(P8-24/14). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Knosala, Kazimierz 

Kutz, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, Józef Pinior, Jan 

Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 senator: Jan Wyrowiński, 

 
 goście, m.in: 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa 

Kontrolnego Elżbieta Jarzęcka-Siwik, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Marek Bucior ze współpracownikami, 

 Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

 dyrektor generalny Andrzej Bida, 

 dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis, 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami 

Zastępczymi w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym 

Tomasz Białas ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów: 

 główny specjalista w Departamencie Finansowania Sfery 

Budżetowej Elżbieta Nowak-Wilkowska, 

 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 



przeciwko Narodowi Polskiemu: 

 główny specjalista w Biurze Edukacji Publicznej Jan 

Żaryn, 

 autor petycji P8-04/15 Paweł Sztando, 

 Stowarzyszenie Wolnego Słowa: 

 prezes Wojciech Borowik 

 członek zarządu Wiktor Mikusiński, 

 Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej: 

 wiceprezes Alina Cybula-Borowińska, 

 sekretarz Hanna Jakóbowska, 

 czlonek Barbara Kądziela, 

 Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956–89: 

 prezes Daniel Korona, 

 

 
 Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Komunikacji Społecznej: Danuta Antoszkiewicz, Jolanta 

Krynicka, 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Szymon 

Giderewicz. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego w 

Najwyższej Izbie Kontroli Elżbieta Jarzęcka-Siwik. Ustawa ma na celu ograniczenie zakresu 

danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez upoważnionych przedstawicieli 

Najwyższej Izby Kontroli. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 860 A). 

Ad 2. Pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Jolanta 

Krynicka przedstawiła treść petycji w sprawie wyeliminowania z obrotu handlowego 

substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy (P8-04/15). Senatorowie zostali 

poinformowani, iż w sejmowej podkomisji nadzwyczajnej działającej przy Komisji Zdrowia 

trwają obecnie prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3107). 

Autor petycji Paweł Sztando wskazał na główną wadę rządowego projektu, którą – w jego 

opinii – jest kontynuowanie katalogowego ujęcia substancji zakazanych, co sprawia, że 

walka ze zjawiskiem dopalaczy jest nieskuteczna. 

Komisja postanowiła zaprzestać dalszych prac nad petycją. Jednocześnie senatorowie 

postanowili o skierowaniu do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej działającej przy Komisji 

Zdrowia informacji o postulacie zawartym w petycji wraz z prośbą o zintensyfikowanie prac 

nad regulacjami zmierzającymi do usprawnienia kontroli nad wprowadzanymi do obrotu 

substancjami psychoaktywnymi. 

 



Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją. 

Ad 3. Ustawa została uchwalona przez Sejm na podstawie projektów senackiego i poselskiego. 

Przebieg prac nad projektami omówił senator Jan Wyrowiński, który był jednym z 

inicjatorów przedłożenia senackiego. Celem ustawy jest przyznanie szczególnego statusu 

działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych angażującym się 

w latach 1956–1989 w działalność antykomunistyczną. Wprowadzane rozwiązania mają 

zagwarantować pomoc działaczom opozycji i osobom represjonowanym znajdującym się w 

szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

Senatorom dysponowali opinią Biura Legislacyjnego, w której zawarte były propozycje 

poprawek. 

Senator Jan Wyrowiński zauważył, że ustawa nie w pełni spełnia oczekiwania, jednakże 

istnieje konieczność szybkiego wprowadzenia w życie jej rozwiązań. Zaapelował do 

członków komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior podkreślił, że  

nie jest możliwe przeprowadzenie właściwej oceny ustawy przed jej wejściem w życie. 

W opinii przedstawicieli dawnych środowisk opozycyjnych wysokość przyznanego 

świadczenia, w kwocie 400 zł miesięcznie, jest zdecydowanie niewystarczająca. 

Senator Robert Mamątow zaproponował powrót do projektu senackiego, przyznającego 

działaczom opozycji świadczenie w wysokości najniższej emerytury. 

Senator Ryszard Knosala zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Rulewskiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 858 C). 

Ad 4. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia 

i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami 

skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

Komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego. 

Celem projektu jest przyznanie dzieciom, matek pozbawionych wolności na podstawie 

uznanych za nieważne orzeczeń wydanych w latach 1944–1956, urodzonym w więzieniach 

lub innych miejscach odosobnienia albo których matka w okresie ciąży przebywała w takich 

miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. 
Do prezentowania stanowiska komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy wybrano 

senatora Roberta Mamątowa. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


