NOTATKA
z posiedzenia Komisji
i Petycji

Praw

Człowieka,

Praworządności

Data posiedzenia: 10 stycznia 2012 r.
Nr posiedzenia: 6

Posiedzeniu przewodniczył:

przewodniczący komisji senator Michał Seweryński.

Porządek posiedzenia: 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości (cd.)
(P-08/11).
3. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmianę przepisów o finansowaniu partii politycznych (cd.) (P-10/11).
4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia
do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego
z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów
i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy
(P-11/2011).
5. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu
uczczenie pamięci i wkładu polskich kryptologów - Mariana Rejewskiego,
Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego - w złamaniu szyfru Enigmy (P801/11).
6. Rozpatrzenie petycji dot. 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 (żołnierzy górników), którzy z tytułu
przymusowego zatrudnienia stali się inwalidami wojskowymi (P8-02/11).
7. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmodernizowanie struktury i działania Służby Celnej oraz sposobu
przeprowadzania konsultacji społecznych i resortowych (P8-03/11).
8. Sprawy różne.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Knosala, Kazimierz Kutz, Robert
Mamątow, Bohdan Paszkowski, Józef Pinior, Aleksander Pociej, Jan Rulewski,
Michał Seweryński i Aleksander Świeykowski,

zaproszeni goście:
− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa
− przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej: Anna Pomianowska-Bąk,

Danuta Antoszkiewicz, Ewa Kalinowska, Wanda Wójtowicz, Joanna
Baranowska, Jolanta Krynicka.
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Przebieg posiedzenia:
Przed przystąpieniem do obrad senator Aleksander Pociej zaproponował, by komisja zajęła się
zbadaniem problemów związanych z próbą samobójczą płk. Mikołaja Przybyła z poznańskiej
Prokuratury Wojskowej. W wyniku dyskusji, w której udział wzięli senatorowie: Kazimierz Kutz, Jan
Rulewski, Bohdan Paszkowski, Aleksander Pociej, Michał Seweryński i Józef Pinior, a także
legislatorka Danuta Drypa, komisja postanowiła wystąpić do marszałka Senatu z wnioskiem
o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Izby o informację prokuratora generalnego na
temat sytuacji w polskiej prokuraturze w związku z ostatnimi bulwersującymi wydarzeniami.
Ad 1 Senator Jan Rulewski zgłosił kandydaturę senatora Ryszarda Knosali na zastępcę przewodniczącego
komisji.
W wyniku głosowania tajnego jednomyślnie wybrano senatora Ryszarda Knosalę na zastępcę
przewodniczącego komisji (9 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się).
Senator Ryszard Knosala podziękował za wybór.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wybrała senatora Ryszarda Knosalę na zastępcę

przewodniczącego komisji.
Ad 2 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej Danuta Antoszkiewicz
wprowadziła senatorów w zagadnienia dotyczące sposobu prezentowania petycji na posiedzeniach
komisji.
Następnie Ewa Kalinowska z Działu Petycji i Korespondencji przedstawiła treść petycji wniesionej
przez Jana B. Zawarty w petycji postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości.
W trakcie dyskusji głos zabrali senatorowie: Michał Seweryński, Kazimierz Kutz, Aleksander Pociej,
Robert Mamątow, Aleksander Świeykowski, Ryszard Knosala, Józef Pinior i Bohdan Paszkowski.
W wyniku głosowania komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją, uznając, że nie ma
podstaw do ingerowania w uprawnienia gmin, które powinny móc prowadzić swoje działania i
podejmować decyzje w taki sposób, by jak najlepiej realizować interes społeczności lokalnej.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad 3 Jolanta Krynicka z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła treść
petycji wniesionej przez Gabriela Janowskiego – przewodniczącego partii „Przymierze dla Polski”,
Kornela Morawieckiego – prezesa Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Wojciecha Podjackiego –
przewodniczącego partii „Liga Obrony Suwerenności”. Dotyczy ona podjęcia inicjatywy
ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów o finansowaniu partii politycznych.
W trakcie dyskusji głos zabrali senatorowie: Aleksander Świeykowski, Kazimierz Kutz, Ryszard
Knosala, Aleksander Pociej, Jan Rulewski i Bohdan Paszkowski. Senatorowie wyrażali pogląd, że
brak jest uzasadnienia do zmiany obowiązującego obecnie systemu finansowania partii politycznych.
Z tego względu postulat zawarty w petycji nie zasługuje na uwzględnienie.
Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński poddał pod głosowanie wniosek o
niekontynuowanie prac nad petycją, który został zaakceptowany przez komisję.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad 4 Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła treść
petycji wniesionej przez Jana Zbigniewa K. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w celu włączenia pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy do
kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego na podstawie
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
W trakcie dyskusji głos zabrali senatorowie: Ryszard Knosala, Kazimierz Kutz, Jan Rulewski,
Aleksander Pociej, Bohdan Paszkowski i Michał Seweryński.
W wyniku dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o
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stanowisko w tej sprawie.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła podjąć prace nad petycją.

Ad 5 Joanna Baranowska z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła
treść petycji wniesionej przez Władysława S. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
mającej na celu uczczenie pamięci i wkładu polskich kryptologów – Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego i Henryka Zygalskiego – w złamaniu szyfru Enigmy
W trakcie dyskusji głos zabrali senatorowie: Jan Rulewski, Michał Seweryński, Kazimierz Kutz,
Aleksander Pociej, a także dyrektor Anna Pomianowska-Bąk.
Komisja postanowiła wystąpić z projektem uchwały okolicznościowej, upamiętniającej dokonania
polskich kryptologów. Do przygotowania projektu tekstu uchwały, decyzją przewodniczącego
komisji, wyznaczony został senator Jan Rulewski.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła podjąć prace nad petycją.

Ad 6 Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła treść
petycji wniesionej przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Zarząd
Okręgowy z siedzibą w Tarnobrzegu oraz Jana W. Postulat 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 (żołnierzy górników), których w związku z przymusowym zatrudnieniem uznano
za inwalidów wojskowych.
W trakcie dyskusji głos zabrali senatorowie: Michał Seweryński, Jan Rulewski, Aleksander Pociej,
Kazimierz Kutz, Robert Mamątow, Józef Pinior, Bohdan Paszkowski i Ryszard Knosala.
W wyniku głosowania komisja zadecydowała o podjęciu prac nad petycją.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła podjąć prace nad petycją.

Ad 7 Ewa Kalinowska z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła treść
petycji wniesionej przez Związek Zawodowy „Celnicy PL” z siedzibą w Nysie. Postulat dotyczy
podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmodernizowania struktury i działania Służby
Celnej, a także sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych i resortowych.
Komisja jednogłośnie zadecydowała o przekazaniu petycji do Ministerstwa Finansów wraz z
wnioskiem o podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych.
Konkluzja: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła skierować petycję do Ministerstwa

Finansów wraz z wnioskiem o podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych.

Ad 8 Senatorowie omówili sprawy związane z najbliższymi posiedzeniami komisji, których przedmiotem
będzie wstępne rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2012 w częściach właściwych
przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Opracowano w BPS, BKS

