
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 114 

data posiedzenia: 10 stycznia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie 

pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (cd.) (P9-

45/16). 

3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (PW9-03/16). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) 

(P9-43/16). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Zbigniew Cichoń, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Łukasz 

Mikołajczyk, Andrzej Mioduszewski, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Michał 

Seweryński, Lidia Staroń, 

 

 
goście, m.in.: 

Polskie Towarzystwo Heraldyczne: 

prezes Sławomir Górzyński, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Robert Kowalczuk, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Marek Bucior ze 

współpracownikiem, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Dariusz Noszczak, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

p.o. dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Anna Szałek ze 

współpracownikiem, 



 

 

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka: 

wiceprezes Daniel Guga, 

Stowarzyszenie „Tata Dzieciom”: 

prawnik Dariusz Szenkowski, 

przedstawiciele osób składających petycję, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Beata Mandylis, Maciej Telec, Bożena 

Langner, Katarzyna Majewska, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej: Danuta 

Antoszkiewicz, Joanna Baranowska, Jolanta Krynicka. 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 

Postulat zawarty w petycji dotyczy przywrócenia chorągwi Rzeczypospolitej Polskiej jako 

symbolu majestatu RP oraz Prezydenta RP. 

Nad omawianą petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, prezes 

Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz autor petycji. 

Przewodniczący komisji Michał Seweryński poddał pod głosowanie wniosek o kontynuowanie 

prac nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 2. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania  

w soboty. 

Autor petycji twierdzi, że w przepisach ustawy o drogach publicznych, regulujących pobieranie 

opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, funkcjonuje termin 

„w określone dni robocze”, który jest różnie interpretowany. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Maciej Telec przedstawił opinię 

prawną w sprawie omawianej petycji. W uzupełnieniu głos zabrała pracownik Działu Petycji 

i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Jolanta Krynicka. 

Przewodniczący komisji Michał Seweryński zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie rozpatrywanej petycji. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniony został senator 

Aleksander Pociej. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 401). 

 



 

 

Ad 3. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją wielokrotną w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

Petycja dotyczy kwestii związanych z ustalaniem opieki naprzemiennej oraz kontaktów 

z dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców. 

Nad omawianą petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka, Stowarzyszenia „Tata Dzieciom” oraz 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Senator Marek Martynowski zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 4. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu 

emerytalnego. 

Przedmiotem petycji jest podjęcie inicjatywy dotyczącej ujednolicenia zasad ustalania 

wysokości części emerytury za okres sprawowania opieki nad dzieckiem dla osób urodzonych 

przed i po 1 stycznia 1949 r., przechodzących na emeryturę z różnych systemów emerytalnych. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię prawną w sprawie 

omawianej petycji. 

Nad omawianą petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawicielka osób składających petycję. 

Senator Marek Martynowski zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


