
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 7 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 272 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „Uzyskiwanie i przetwarzanie przez 

uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji 

oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy – 

Prawo telekomunikacyjne” (cd.). 

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy 

Augustowskiej z lipca 1945 r. (cd.) (P8-05/15). 

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów w sprawie 

kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej (P8-

07/15). 

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia, 

mającej na celu nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów 

(P8-08/15). 

 

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

Kutz, Robert Mamątow, Józef Pinior, Jan Rulewski, Michał 

Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 
 goście, m.in: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego 

Mariusz Cichomski ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Joanna 

Krawczyk, 

 główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Beata 

Wiraszka-Bereza, 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Jolanta Orłowska-Heitzman, 

 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej 

Rafał Giziński, 

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

 dyrektor Zespołu Prawa Karnego Marek Łukaszuk, 

 Instytut Pamięci Narodowej: 



 dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Barbara Bojaryn-

Kazberuk, 

 Fundacja Panoptykon: 

 prawnik Wojciech Klicki, 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

 wiceprezes Zarządu Adam Bodnar, 

 prawnik Barbara Grabowska-Moroz, 

 Fundacja Ius Medicinae: 

 przedstawiciel Julia Wygnańska, 

 Uniwersytet Warszawski: 

 członek Rady Naukowej Instytutu Polityki Społecznej na 

Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Jolanta 

Supińska, 

 Sejm RP: 

 poseł Anna Grodzka, 

 

 
 Kancelaria Senatu: 

 wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 

 pracownicy Biura Komunikacji Społecznej, Działu Petycji 

i Korespondencji: Danuta Antoszkiewicz, Joanna 

Baranowska, Eliza Kraj i Jolanta Krynicka, 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Komisja kontynuowała prace nad wskazanymi przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wnioskami de lege ferenda zawartymi w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 

„Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o 

lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne”. 

Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński zauważył, że w najbliższym czasie 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza planują 

rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, który 

ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

30 lipca 2014 r. Projekt ten w pełni uwzględnia postulaty rekomendowane przez Najwyższą 

Izbę Kontroli i realizuje wszystkie wytyczne TK. Dalsze prace komisji nad projektem 

senackim z lutego 2014 r., zmierzającym do wykonania wniosków NIK, nie znajdują zatem 

obecnie uzasadnienia. 

W wyniku głosowania senatorowie jednogłośnie zadecydowali o zakończeniu prac w tej 

sprawie. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła o niepodejmowaniu inicjatywy ustawodawczej. 

 

Ad 2. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy 

Augustowskiej z lipca 1945 r. 

Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński poinformował, że do Sejmu RP 

wpłynęło sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar 

Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. W związku z tym uznano, że nie ma potrzeby 

kontynuowania prac nad petycją. 

W wyniku głosowania senatorowie jednogłośnie zadecydowali o zakończeniu prac nad 



petycją. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować dalszych prac nad petycją. 

 

Ad 3. Pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Eliza Kraj 

przedstawiła treść petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu 

zmianę przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej. 

Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w głosowaniu komisja 

zadecydowała jednogłośnie o zakończeniu prac nad petycją. 

Senatorowie uznali, że samo podniesienie rangi legislacyjnej przepisów, na podstawie 

których orzeka się o śmierci pacjenta, nie zagwarantuje bardziej niezawodnych kryteriów jej 

diagnozowania. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować dalszych prac nad petycją. 

Ad 4. Pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Jolanta 

Krynicka przedstawiła treść petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w 

sprawie tymczasowego pomieszczenia, mającej na celu nowelizację ustawy o ochronie praw 

lokatorów. 

Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wnosili przede wszystkim o 

doprecyzowanie pojęcia pomieszczenia tymczasowego oraz najkrótszego czasu, w jakim 

komornik ma obowiązek wstrzymać się z dokonaniem eksmisji. 

Poseł Anna Grodzka poinformowała senatorów, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy m.in. zapewnienia osobom eksmitowanym 

ochrony, wzmocnienia instrumentów służących zapobieganiu bezdomności oraz poprawy 

sytuacji mieszkaniowej najuboższych obywateli, został negatywnie oceniony przez rząd. W 

opinii poseł Anny Grodzkiej konieczne jest przyjęcie choćby tymczasowych rozwiązań, 

które poprawiłyby sytuację osób eksmitowanych. Z tego względu postulaty zawarte w 

petycji zasługują na uwzględnienie. 

Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o podjęciu prac nad tą petycją. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


