
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 184 

data posiedzenia: 13 listopada 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 642, druki sejmowe nr 1780 i 1896). 

2. 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 jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla 

kobiet i weteranów walki o niepodległość (P9-30/17). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do 

ustawy norm hałasu drogowego (P9-31/17). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma 

procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17). 

5. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, Łukasz Mikołajczyk, Andrzej Mioduszewski, Jan 

Rulewski,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

podsekretarz stanu Renata Szczęch ze współpracownikami, 

szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala ze współpracownikami, 

Komenda Główna Straży Granicznej: 

zastępca dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców płk Robert Bagan ze 

współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Marek Bucior ze 

współpracownikami, 

Ministerstwo Środowiska: 

zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Katarzyna Kobierska ze 

współpracownikiem, 



 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

główny specjalista w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Grażyna Janaszek, 

przedstawiciel Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski, 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Wanda Wójtowicz, Żaneta Urawska. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, 

którzy będą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz 

przedsiębiorstwa spoza UE, oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy 

po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę. 

Ponadto ustawa przewiduje możliwość ustanowienia limitów zezwoleń na pobyt czasowy, 

jakie będą mogły być udzielone cudzoziemcom w danym roku kalendarzowym – w celach 

związanych z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce.  

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Renata Szczęch. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciel Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. 

Komisja przyjęła wszystkie przedstawione poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Łukasz Mikołajczyk. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 30 poprawek do ustawy (druk senacki nr 642 B). 

 

Ad 2. 
 

 Treść 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 

jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki 

o niepodległość (P9-30/17), przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Wanda Wójtowicz. 

Petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” dotyczy 

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

(DzU z 2017 r. poz. 1383). Autorzy petycji postulują wprowadzenie jednolitego wieku 

emerytalnego 65 lat dla kobiet i mężczyzn. Wnoszą także o przyznanie prawa do otrzymania 

wcześniejszej emerytury w wieku 60 lat dla kobiet i weteranów walki o niepodległość z lat 

1956–89. Dotyczy to weteranów, którzy po 1956 r. świadczyli pracę na rzecz organizacji 

politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących 

do kwietnia 1989 r., oraz osób, które nie wykonywały pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p93017/221_wiek_emerytalny.pdf


 

 

represji politycznych. Wraz z petycją przekazano projekt zmian w ustawie. 

W uzasadnieniu petycji podkreślono, że postulowane zmiany są zgodne z prawodawstwem Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. 

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

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Interesu Społecznego 

„Wieczyste”. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 3. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 

27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu 

drogowego (P9-31/17), przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Żaneta Urawska. 

Petycja indywidualna wniesiona przez pana Marka Nowaka dotyczy ustawy z dnia 27 kwietnia 

2011 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2017 r. poz. 519 ze zm.). 

Autor petycji postuluje wprowadzenie do prawa ochrony środowiska norm hałasu drogowego, 

które obecnie są uregulowane w rozporządzeniu ministra środowiska. 

Przedmiotem petycji jest wniosek o ustawową regulację dotyczącą obniżenia norm hałasu co 

najmniej w obszarach zurbanizowanych miast, przy założeniu, że normy obowiązujące do 

października 2012 r. należy uznać za maksymalne i w związku z tym dążyć do ich dalszej 

redukcji. 

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

Ministerstwa Środowiska. 

Przewodniczący Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 4. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla 

osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17), przedstawiła pracownik Działu Petycji 

i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Żaneta Urawska. 

Petycja indywidualna wniesiona przez pana Janusza Ogryzkę dotyczy zmiany ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DzU z 2017 r. poz. 1481) oraz ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). 

Autor petycji postuluje wydłużenie terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób 

mieszkających poza granicami Unii Europejskiej. Przedmiotem petycji jest wniosek o zmianę 

kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa pocztowego, gdyż autor petycji uważa, że 

obowiązujące przepisy postępowania cywilnego o doręczeniach poza granice Unii Europejskiej 

łamią konstytucyjne prawa człowieka i obywatela do równego traktowania wobec prawa. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję.  

Przewodniczący Robert Mamątow zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad rozpatrywaną 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p93117/222_halas_drogowy.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p93317/224_kpc_terminy.pdf


 

 

petycją i zasięgnięcie opinii Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 5. 
 

 Zastępca przewodniczącego komisji Jan Rulewski zwrócił się z prośbą o uchwalenie 

stanowiska skierowanego do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie 

wykorzystania rezerwy celowej na realizację zapisów ustawy o opozycji antykomunistycznej 

i osobach represjonowanych ze względów politycznych. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zaproponował skierowanie wystąpienia senatora do 

ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


