
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 187 

data posiedzenia: 4 grudnia 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 

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

2. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-

04/16). 

3. 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). 

4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

zmiany ustaw: – z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 106
1 

§1 

i 2; – z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 §4, 5 i 6; – 

z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 §1a i art. 107 §2; – 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 756
1
 §1 i 2 (cd.) 

(PW9-01/17). 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu 

przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza 

kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (cd.) (P9-20/17). 

6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania 

świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939–1945 (cd.) (P9-22/17). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Zbigniew Cichoń, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Andrzej Mioduszewski, 

Aleksander Pociej, Jan Rulewski, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

sekretarz stanu Jarosław Zieliński ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

naczelnik wydziału w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Kuraszyk ze 

współpracownikiem, 



 

 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

specjalista ds. prawnych Jakub Wiewiór, 

Komisja Heraldyczna: 

przewodniczący ks. dr Piotr Dudziński, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy Tomasz Oklejak, 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

zastępca dyrektora Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Michał 

Frydrychowicz, 

przedstawiciele Stowarzyszenia „Prawo Dziecka”, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Joanna Baranowska, Maciej Kowalski, Wanda Wójtowicz, Żaneta 

Urawska, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata Mandylis, Katarzyna Konieczko, Danuta Drypa. 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad ustawą. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zreferował dotychczasowy przebieg prac 

legislacyjnych; przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek, do którego przychylił się również senator Marek Martynowski, zaś senator Jan 

Rulewski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński 

przedstawił pozytywne stanowisko w sprawie ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Poprawki senatora Jana Rulewskiego nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone 

jako wniosek mniejszości komisji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zbigniew Cichoń. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jan Rulewski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 

19 poprawek do ustawy (druk senacki nr 654 B). 

 

Ad 2. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Dotychczasowy przebieg prac nad petycją wielokrotną w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych przedstawił pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, 

Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. 

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. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zreferował dotychczasowy przebieg prac 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 (P9-38/16). 

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

Komisji Heraldycznej. 

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 4. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zreferował dotychczasowy przebieg prac nad 

petycją wielokrotną w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: – 

z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 106
1
 §1 i 2; – z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 §4, 5 i 6; – z dnia 25 lutego 

1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 §1a i art. 107 §2; – z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 756
1
 §1 i 2 (PW9-01/17). 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali senatorowie oraz 

przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

Senator Aleksander Pociej zgłosił wniosek o odroczenie decyzji w tej sprawie i kontynuowanie 

prac nad rozpatrywaną petycją w celu wypracowania rozwiązań realizujących postulaty w niej 

zawarte. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną petycją.  

 

Ad 5. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zreferował dotychczasowy przebieg prac nad 

petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 

24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym 

robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (P9-20/17). 

Postulaty ujęte w petycji zostały zawarte w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz 

osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (druk senacki nr 542). Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 16 listopada 2017 r. 

i został zawarty w druku sejmowym nr 2062. 

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 6. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Dotychczasowy przebieg prac nad petycją dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939–1945 (P9-22/17) 

przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Wanda Wójtowicz. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

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. 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


