
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  5 sierpnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 196

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w sprawie ochrony prawnej najemców i zasad wykupu mieszkań
zakładowych (P-7/2010).

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
wsprawie nowelizacji ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (P-08/2010).

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w sprawie rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w art.221

Kodeksu pracy, które mogą być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę
o kandydatach do pracy i pracownikach (P-09/2010).

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w sprawie uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek
represji politycznych (1956-1989) (P-10/2010).

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej
na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady zwrotu lasów
przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia
12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa
oraz uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie
dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(P-11/2010).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Romaszewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Danuta
Antoszkiewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przedstawiła

treść petycji wniesionej przez Komitet Obrony mieszkań Zakładowych w Krakowie, Komitet Obrony
Mieszkańców Wszystkich Mieszkań Huty Zabrze w Zabrzu oraz osoby prywatne. Postulat zmierza do
stworzenia rozwiązań legislacyjnych w celu ochrony praw lokatorów będących najemcami byłych
mieszkań zakładowych, uchwalenie podstawy prawnej gwarantującej najemcom byłych mieszkań
zakładowych prawa ich pierwokupu oraz naprawy krzywd moralnych i finansowych, którzy zostali
pozbawieni miejsca do zamieszkania.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Jan Rulewski, Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Cichoń i Piotr Wach.
Senatorowie zastanawiali się, czy i w jaki sposób możliwe jest naprawienie błędów popełnionych
w procesie prywatyzacji zasobów mieszkaniowych poprzez zaspokojenie oczekiwań grup
pokrzywdzonych najemców, jednakże przy jednoczesnym poszanowaniu praw właścicieli budynków.
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W konkluzji dyskusji komisja postanowiła zbadać ewentualność umożliwienia najemcom prawa
pierwokupu lokali.
Senatorowie poprzez aklamację podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowanie prac nad petycją.

Ad. 2 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przedstawiła
treść petycji wniesionej przez burmistrza Czchowa. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w celu nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, poprzez skreślenie zapisu stwierdzającego brak prawa
wybieralności osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Piotr Wach.
Senatorowie zgodzili się z autorem petycji, iż wymagania stawiane przez prawo kandydatom do władz
wyższego szczebla są mniej surowe niż wymagania stawiane kandydatom do władz samorządowych,
co stwarza wrażenie niespójności prawa. Komisja uznała, iż wydaje się zasadnym, aby wyrównać
obowiązujące standardy poprzez zlikwidowanie dodatkowych wymogów zwartych w ordynacji
wyborczej do władz samorządowych.
Senatorowie poprzez aklamację podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowanie prac nad petycją

Ad. 3 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz zwróciła uwagę
na to, ze po raz pierwszy z prawa do petycji skorzystał organ konstytucyjny. Postulat zgłoszony przez
GIODO dotyczy rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w Kodeksie pracy, które mogą
być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę o kandydatach do pracy i pracownikach.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz, Piotr Wach, Jan
Rulewski.
Senatorowie wyrazili pogląd, że niektóre z propozycji GIODO, na przykład dotyczących możliwości
przetwarzania danych o przynależności związkowej pracownika czy danych o zdrowiu pracownika,
wydają się być zbyt daleko idące i mogą prowadzić do dyskryminacji. W wyniku dyskusji senatorowie
postanowili zwrócić się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich o informacje na temat obecnych możliwości pozyskiwania przez
pracodawców danych osobowych dotyczących pracowników lub kandydatów do pracy oraz o
ustosunkowanie się do postulatów zwartych w petycji.
Senatorowie poprzez aklamację podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowanie prac nad petycją

Ad. 4 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła treść
petycji wniesionej przez Pana Andrzeja C. i 140 małopolskich działaczy opozycji demokratycznej.
Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmieniającej przepisy emerytalne w kierunku
uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych w latach 1956-
1989.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Jacek Swakoń, Zbigniew
Romaszewski.
Senatorowie zwracali uwagę na problemy z udokumentowaniem faktu pozostawania bez pracy na
wskutek represji politycznych oraz zastanawiali się, czy dotychczasowe regulacje dotyczące
uwzględnienia szykanowanym działaczy opozycji okresu pozostawania bez pracy są rzeczywiście
wystarczające.
Komisja postanowiła zapoznać się dokładniej z projektem zmian do ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opracowanym wcześniej przez senatora Jana Rulewskiego, który
to projekt zmierza m. in. do zniesienia ograniczeń uznawania okresów niewykonywania pracy przez
organa rentowe .
Senatorowie przez aklamację podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją.
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Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowanie prac nad petycją.

Ad. 5 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła treść
petycji wniesionej przez Pana Andrzeja M oraz przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Postulat
zmierza do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienia podstawy prawnej określającej
zasady zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12
grudnia 1944.
Po wstępnym zapoznaniu członków komisji z treścią petycji, z powodu wznowienia w tym momencie
posiedzenia Senatu i wymaganą obecność senatorów do sali obrad, przewodniczący senator Stanisław
Piotrowicz zadecydował o przerwaniu prac nad petycją.
.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła pracy nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


