
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 186 

data posiedzenia: 28 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy 

i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 654, druki sejmowe nr 1835, 1984 i 1984-A). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu 

wprowadzenia zapisu o polskim języku migowym (P9-35/17). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia 

przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

doprecyzowania przepisów o zapobieganiu pornografii (P9-37/17). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Mikołajczyk, Jan Rulewski, Michał Seweryński, Lidia Staroń, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

sekretarz stanu Jarosław Zieliński ze współpracownikami, 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

specjalista ds. legislacyjnych Jakub Wiewiór, 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Maciej Kowalski, Marzena Krysiak, Wanda Wójtowicz. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu powołanie inspektora nadzoru wewnętrznego i wspomagające go Biuro 

Nadzoru Wewnętrznego. Zadaniem inspektora będzie wspomaganie ministra w sprawowaniu 

nadzoru m.in. nad podległymi mu służbami, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Biura 

Ochrony Rządu, strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikami zatrudnionymi 

w tych służbach. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław 

Zieliński. 



 

 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach w tym 

punkcie porządku posiedzenia. Senator Jan Rulewski poparł ten wniosek. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Marek Martynowski poparł ten wniosek. 

Senator Jan Rulewski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o ogłoszenie przerwy w rozpatrywaniu tej 

ustawy. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą. 

Ad 2. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu wprowadzenia zapisu 

o polskim języku migowym, przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Marzena Krysiak. 

Petycja indywidulana, wniesiona przez pana Stanisława Porowskiego, dotyczy zmiany art. 69 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

Przedmiotem petycji jest rozszerzenie treści art. 69, który stanowi: „Osobom niepełnosprawnym 

władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, 

przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”, poprzez dodanie ust. 2 w brzmieniu: 

„Władze publiczne będą chronić i podnosić wartość polskiego języka migowego, jako przejawu 

kultury i środka zapewniającego dostęp do nauki oraz równość szans”. W uzasadnieniu autor 

powołuje się na to, że w prawodawstwie wielu państw Europy Zachodniej oraz w Stanach 

Zjednoczonych głusi są traktowani jako mniejszość kulturowa i językowa, ze swoją odrębnością 

kulturową, etnicznością, tożsamością oraz naturalnym językiem migowym. W jego opinii głusi 

powinni mieć zagwarantowane w Konstytucji RP takie prawa, jakie przysługują mniejszościom 

narodowym i etnicznym, dzięki czemu polski język migowy mógłby zostać uznany za język 

mniejszości głuchych. Wnoszący petycję podkreśla fakt, że język migowy został wpisany jako 

równoprawny język narodowy w konstytucjach 4 krajów Unii Europejskiej: Austrii, Finlandii, 

Portugalii oraz Węgier. 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Michał Seweryński 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 uchwalenia przepisów 

informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki przedstawił pracownik 

Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej 

Kowalski. 

To petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Przedmiotem petycji jest wniosek 

o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które nałożą na producentów i dystrybutorów 

napojów alkoholowych obowiązek umieszczania na etykiecie informacji o szkodliwości każdej 

dawki alkoholu na rozwój dziecka w łonie matki. W ocenie autora petycji kobiety w ciąży 



 

 

mogą być nieświadome, że spożycie nawet niewielkiej ilości alkoholu może zaszkodzić 

dziecku rozwijającemu się w łonie matki. Informacje o szkodliwości napojów alkoholowych 

dla poczętego dziecka powinny mieć prosty i czytelny przekaz. Obecnie takie informacje są 

zamieszczane tylko na niektórych produktach alkoholowych. Wobec braku regulacji dotyczącej 

tej sprawy zadaniem autora petycji zachodzi potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań. 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad rozpatrywaną petycją. 

Senatorowie Łukasz Mikołajczyk i Zbigniew Cichoń poparli ten wniosek. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatora Michała Seweryńskiego. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 4. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej doprecyzowania 

przepisów o zapobieganiu pornografii przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji 

w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Wanda Wójtowicz. 

To petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Przedmiotem petycji jest wniosek 

o ustanowienie regulacji prawnych w zakresie wprowadzenia nakazu zasłaniania produkcji 

pornograficznych sprzedawanych w handlu detalicznym oraz zakazu reklamy bielizny osobistej 

i strojów kąpielowych z udziałem modelek. Autor petycji postuluje, żeby publikacje 

pornograficzne (gazety, płyty) wystawione na sprzedaż w kioskach i salonikach prasowych 

były w ciemnych, nieprzeźroczystych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Widoczny może 

być jedynie ich tytuł. Obowiązek ten powinien być nałożony na producentów, pośredników 

i sprzedawców. W ocenie autora petycji reklamowanie bielizny osobistej i strojów kąpielowych 

przez modelki/modeli uwłacza ich godności oraz poniża człowieka, dlatego też bielizna może 

być promowana bez udziału modeli, jako osobna odzież. 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator 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. 

  

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p93717/229_pornografia.pdf

