
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 67 

data posiedzenia: 14 lipca 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji zbiorowej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 roku w zakresie przepisów o immunitecie  

(P9-41/16). 

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia 

podstawy do pobierania przez inwalidów wojennych dwóch świadczeń w pełnej wysokości 

(tj. 100% renty inwalidzkiej i emerytury) (P9-34/16). 

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych  

po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P9-29/16). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik,  Robert Mamątow, Marek Martynowski, Andrzej Mioduszewski, 

Aleksander Pociej, Michał Seweryński, Lidia Staroń 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

naczelnik wydziału w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Kuraszyk ze 

współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych 

Elżbieta Kowalczyk, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

Anna Szałek, 

Aldona Ignatowska, 

przedstawiciele osób składających petycję, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Anna Pomianowska-Bąk, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marek Jarentowski, Katarzyna Majewska, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej: Danuta 

Antoszkiewicz, Jolanta Krynicka, Marzena Krysiak, Wanda Wójtowicz. 

 

 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Treść petycji zbiorowej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 roku w zakresie przepisów o immunitecie przedstawiła pracownik Działu 

Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Marzena Krysiak. 

Autorzy petycji proponują zniesienie konstytucyjnej gwarancji nietykalności karnej sędziów, 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Trybunału Stanu, prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli oraz rzecznika praw obywatelskich.  

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Michał Seweryński zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad petycją. 

W wyniku glosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 

 

 

Ad 2. 
 

 Treść petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia podstawy do 

pobierania przez inwalidów wojennych dwóch świadczeń w pełnej wysokości (tj. 100% renty 

inwalidzkiej i emerytury) przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Komunikacji Społecznej Wanda Wójtowicz. 

Zdaniem autora petycji otrzymywane zadośćuczynienie (renta inwalidy wojennego) za 

utracone w hitlerowskim obozie zdrowie nie powinno skutkować wstrzymaniem wypłaty 

połowy emerytury. Wnosi o zmianę krzywdzących unormowań prawnych w tym zakresie. 

W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Senatorowie postanowili zawiesić prace nad petycją w oczekiwaniu na opinię Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła wstrzymać prace nad rozpatrywaną petycją do czasu uzyskania opinii 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Ad 3. 
 

 Treść petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania 

wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały 

wcześniejszą emeryturę, przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Komunikacji Społecznej Jolanta Krynicka. 

Autorka petycji wypowiada się w imieniu swoim i innych osób, które czują się skrzywdzone 

przepisami znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. W wyniku tej zmiany osoby korzystające 

z prawa do tzw. wcześniejszej emerytury, które po 1 stycznia 2013 r. osiągnęły ustawowy wiek 

emerytalny, otrzymują często świadczenie emerytalne w niższej wysokości niż ich 

wcześniejsza emerytura. 

W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz przedstawiciele osób składających petycję oraz 

przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. 

Senatorowie postanowili zawiesić prace nad petycją w oczekiwaniu na odpowiedzi na 



 

 

zapytania skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do sejmowej 

Komisji do Spraw Petycji w odniesieniu do petycji w podobnej sprawie. 

 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła wstrzymać prace nad rozpatrywaną petycją do czasu otrzymania 

odpowiedzi na zapytania skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

oraz do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. 

  

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


