
NOTATKA 
z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 6 sierpnia 2013 r. 

Nr posiedzenia: 110 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Sprawy różne. 
2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej, 

mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego 
zaopatrzenia w leki (cd.) (P8-03/13). 

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania 
w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności 
z konstytucją przepisu (cd.) (P8-04/13). 

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie przyznania emerytom (wdowom, wdowcom) prawa do dodatku 
w wysokości 50% emerytury zmarłego współmałżonka (P8-09/13). 

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dla 
upamiętnienia 600. rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej (P8-10/13). 

6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie ustanowienia niedzieli jako świątecznego dnia wolnego od pracy 
(P8-12/13). 

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

Bohdan Paszkowski, Józef Pinior, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Michał 
Seweryński i Aleksander Świeykowski, 
 

 − pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu: Danuta 
Antoszkiewicz, Eliza Kraj i Marzena Krysiak. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 
Senatorowie zaaprobowali przedstawioną przez przewodniczącego komisji senatora Michała 
Seweryńskiego propozycję zorganizowania przez komisję we wrześniu 2013 r. konferencji 
poświęconej tematyce samorządu zawodowego w demokratycznym państwie prawa. 
 

Ad 2. Marzena Krysiak z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przypomniała 
treść petycji w sprawie przyznania emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia 
w leki. Do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji napłynęły w tej sprawie pisemne 
opinie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ministra pracy i polityki społecznej. 
W trakcie dyskusji senatorowie zastanawiali się przede wszystkim nad tym, czy istnieje możliwość 
wyznaczenia obiektywnego kryterium, które pozwoliłoby na wyodrębnienie grupy emerytów i 



rencistów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i na przyznanie tej kategorii osób 
prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Podniesione zostały także kwestie związane z 
zapewnieniem dostatecznej kontroli nad prawidłowością realizowania recept na leki refundowane. 
W konkluzji komisja postanowiła wystąpić o uzupełniające informacje do Ministerstwa Zdrowia 
oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.  
 

Ad. 3 Eliza Kraj z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przypomniała treść 
petycji dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, 
gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją przepisu. 
Do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji napłynęły w tej sprawie pisemne informacje 
z Trybunału Konstytucyjnego i z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Po przeprowadzonej dyskusji senatorowie podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją i o 
rozpoczęciu prac nad projektem inicjatywy ustawodawczej. 
 

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.  
 

Ad 4. Marzena Krysiak z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła 
treść petycji w sprawie przyznania emerytom (wdowom, wdowcom) prawa do dodatku 
w wysokości 50% emerytury zmarłego współmałżonka. 
W konkluzji dyskusji komisja uznała, że brak wystarczających podstaw do zmiany obecnie 
obowiązujących przepisów prawnych, które regulują uprawnienia emerytów do otrzymywania 
świadczeń po zmarłym małżonku. 
 

Konkluzja: Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. 
 

Ad 5 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej Danuta Antoszkiewicz 
przedstawiła treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dla upamiętnienia 
600. rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej. 
Komisja postanowiła podjąć prace nad projektem odpowiedniej inicjatywy uchwałodawczej. 
 

Konkluzja: Komisja postanowiła podjąć prace nad petycją.  
 

Ad 6. Marzena Krysiak z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przedstawiła 
treść petycji w sprawie ustanowienia niedzieli jako świątecznego dnia wolnego od pracy. 
Przewodniczący komisji senator Michał Seweryński zauważył, że w Sejmie trwają prace nad 
poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który realizuje postulaty zawarte w 
petycji. W związku z tym podejmowanie prac legislacyjnych w tej kwestii nie wydaje się obecnie 
zasadne.  
Członkowie komisji zgodzili się z opinią jej przewodniczącego. Jednocześnie senatorowie 
postanowili skierować petycję do odpowiedniej komisji sejmowej w celu jej uwzględnienia w 
dalszych pracach nad projektem regulacji ustawowych. 
 

Konkluzja 
 
 

Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 
 

Opracowano w BPS, BKS 


