
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 22 kwietnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 249 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (druk senacki nr 873, 

druki sejmowe nr 2684, 2684-A i 3266). 

2. 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) (cd.). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Kazimierz Kutz, Robert 

Mamątow, Bohdan Paszkowski, Aleksander Pociej, Jan 

Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Krzysztof 

Choiński ze współpracownikiem, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Jakub Zabielski przypomniał, iż 

rozpatrywana ustawa była projektem poselskim. Na etapie prac w Sejmie rząd w swoim 

stanowisku rekomendował kontynuowanie prac legislacyjnych nad projektem. Celem 

ustawy jest zmiana przepisu karnego w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych w taki sposób, by umożliwić karanie grzywną osoby, która będąc 

w stanie po użyciu alkoholu, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, 

niebędący pojazdem mechanicznym. Zdaniem zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Krzysztofa Choińskiego, uchwalone rozwiązanie ma 

przyczynić się do podniesienia stanu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub 

uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji 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 Roberta Mamątowa. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 873 A). 

Ad 2. Przewodniczący obradom senator Michał Seweryński przypomniał, iż postulaty zawarte 

w 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, zostały ujęte w ustawie o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki 

nr 858), przyjętej na siedemdziesiątym trzecim posiedzeniu Senatu w dniu 16 kwietnia 

2015 r., wobec tego dalsze rozpatrywanie tej petycji jest bezprzedmiotowe. Tym samym 

prace komisji nad tą petycją senatorowie uznali za zakończone. 

 

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

E.O. 


