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Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 90f Regulaminu Senatu, na posiedzeniu
w dniu 14 lipca 2020 roku Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła
sprawozdanie z rozpatrzonych w 2019 roku petycji, które w załączeniu przekazuję.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Aleksander Pociej

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA,
PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

Z ROZPATRZONYCH W 2019 ROKU PETYCJI

Warszawa, 14 lipca 2020 r.
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Wstęp
Realizując coroczny obowiązek, wynikający z art. 90f Regulaminu Senatu, Komisja
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa Senatowi sprawozdanie z petycji, które
rozpatrywała w 2019 roku.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.) w dziale „Wolności i prawa polityczne” w art. 63 przewiduje możliwość
składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy
ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby
za jej zgodą do organów władzy publicznej, a także do organizacji i instytucji społecznych
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie
do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) realizuje konstytucyjne postanowienia.
Podkreślić należy, że choć ustawa o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. to
senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, działając na mocy postanowień
działu Xa Regulaminu Senatu, rozpatruje petycje już od 2009 r.
1.

Opis trybu pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zgodnie z postanowieniami działu Xa Regulaminu Senatu Marszałek Senatu kieruje
petycje, nadsyłane do Senatu i jego organów, do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Przewodniczący Komisji kieruje petycje na posiedzenie Komisji.
Komisja po rozpatrzeniu petycji i stwierdzeniu związku przedmiotu petycji z kompetencjami
Izby może skorzystać z jednego z trzech uprawnień:
1) złożyć Marszałkowi Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
(uchwałodawczej) wraz z projektem ustawy (uchwały),
2) upoważnić jednego z członków Komisji do złożenia wniosku o charakterze
legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punktem porządku obrad Senatu,
3) przedstawić Marszałkowi Senatu opinię o celowości skorzystania przez Senat lub
przez jego organ z uprawnień określonych w Konstytucji, ustawie lub Regulaminie
Senatu.
Jeśli Komisja po rozpatrzeniu petycji uzna, że przedmiot petycji nie mieści się
w zakresie kompetencji Senatu, może przekazać ją właściwemu organowi władzy publicznej,
informując o tym Marszałka Senatu.
Po rozpatrzeniu petycji Komisja posiada także prawo niepodejmowania dalszych
działań, o czym również informuje Marszałka Senatu i wskazuje przyczyny.
Na Komisji spoczywa obowiązek zawiadamiania podmiotu wnoszącego petycję
o podejmowanych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
Zgodnie z procedurą przyjętą przy rozpatrywaniu petycji Dział Petycji
i Korespondencji Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji do każdej petycji
przygotowuje Informację o przedmiocie petycji. Stanowi ona materiał pomocniczy służący
rozpatrzeniu petycji przez komisję. Każda Informacja zawiera prezentację przedmiotu petycji,
opis postulatów petycji i ich uzasadnienie, a także analizę stanu prawnego regulującego
zawartą w niej problematykę oraz dane o ewentualnych pracach legislacyjnych nad tym
zagadnieniem. Do każdego opracowania dołączane są materiały z kopią petycji i załącznikami
nadesłanymi przez autora petycji oraz wybrane akty prawne, orzeczenia sądów, projekty
ustaw, publikacje lub informacje o wcześniejszych działaniach w przedmiocie petycji.
Schemat rozpatrywania petycji prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
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2.

Prace komisji prowadzone nad petycjami w 2019 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) prezentowana jest zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Senatu
i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2019 roku.
W 2019 r. Marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji 91 petycji, w tym 77 indywidualnych i 14 zbiorowych. Ponadto komisja
kontynuowała prace nad 20 petycjami z 2018 r. Do Senatu w 2019 r. nie wpłynęły petycje
wielokrotne.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2019 r. rozpatrywała petycje na
16 posiedzeniach, na każdym analizując kilka lub kilkanaście petycji.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła
tryb indywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Po zaprezentowaniu petycji na forum
komisji przeprowadzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były także informacje,
opinie i stanowiska od resortów związanych merytorycznie z problematyką petycji oraz od
ekspertów. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz
innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w dziedzinach, których
dotyczyły postulaty petycji.
W 2019 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła decyzję o
kontynuowaniu prac nad 24 petycjami, 2 petycje (P10-16/19 i P10-36/19) na wniosek ich
autorów zostały pozostawione bez rozpatrzenia, zaś w odniesieniu do pozostałych petycji
zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań.
Decydując o zakończeniu prac nad 4 petycjami Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji skierowała do kilku podmiotów prośby o rozważenie możliwości
uwzględnienia postulatów zgłoszonych w petycjach w przyszłych pracach nad zmianami
ustaw wskazanymi w tych petycjach. Do Rządowego Centrum Legislacji przesłano wnioski
petycji P9-17/19, do Kancelarii Prezydenta RP wnioski petycji P9 50/19 oraz do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski 2 petycji P9-71/18 i P10-15/19.
W przypadku 4 petycji wniesionych do Senatu w 2019 r. zachodziły przesłanki
określone w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – przekazania petycji do
właściwego podmiotu do ich rozpatrzenia. Petycje zostały przekazane do Ministerstwa
Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorzy petycji zostali zawiadomieni o przesłaniu ich
petycji właściwym podmiotom.
Podkreślić należy, że na bazie petycji skierowanych do Senatu w latach poprzednich
sfinalizowano w 2019 r. prace legislacyjne i uchwalone zostały 3 ustawy:
1. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1091), która zrealizowała postulat petycji P9-04/17, zawarty
w druku senackim nr 560. Celem zgłoszonej w petycji zmiany jest umożliwienie rehabilitacji
prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, który został
zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z tej służby za
czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.
Analogiczne zmiany obejmą przepisy dotyczące funkcjonariuszy m.in.: Straży Granicznej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Więziennej.
2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. poz. 1133), która zrealizowała postulat petycji P9-50/17, zawarty
w druku senackim nr 827. Celem zmiany zgłoszonej w petycji jest rozwiązanie problemu
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związanego z nadawaniem listów przez obywateli polskich przebywających w krajach UE
w związku z postępowaniem administracyjnym. Wprowadzona zmiana daje m.in. możliwość
nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne
w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do
organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany.
3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1694), która zrealizowała postulat petycji
P9-49/17, zawarty w druku senackim nr 939. Celem zgłoszonej w petycji zmiany jest uznanie
soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks za dzień wolny od pracy.
Uregulowanie odnosi się do kwestii ustalenia końca biegu terminu określonego dla dokonania
czynności procesowej. Podobne uregulowania funkcjonują już w postępowaniu cywilnym,
administracyjnym czy sądowo-administracyjnym.
W petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji wnoszący petycje postulowali zmiany:
- prawa cywilnego i procedury cywilnej - 10 petycji,
- prawa pracy - 7 petycji,
- przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego - 7 petycji,
- przepisów o rencie rodzinnej, emeryturach i rentach - 6 petycji,
- w podatkach, finansach publicznych, opłatach za użytkowanie wieczyste - 6 petycji,
- sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ich świadczenia - 5 petycji,
- przepisów prawa karnego i procedury karnej - 5 petycji,
- wymiar sprawiedliwości - 4 petycje,
- przepisów o drogach publicznych i bezpieczeństwie pieszych - 4 petycje,
- Konstytucji RP - 3 petycje,
- Kodeksu wyborczego - 3 petycje,
- prawa administracyjnego i procedury - 3 petycje,
- przepisów prawa o wykroczeniach - 3 petycje,
- spraw funkcjonariuszy Policji i służb mundurowych - 3 petycje,
- przepisów o gospodarce nieruchomościami - 3 petycje,
- przepisów o ochronie środowiska - 3 petycje,
- planowania i zagospodarowania przestrzennego - 2 petycje,
- Kodeksu wykroczeń - 2 petycje,
- systemu ubezpieczeń społecznych - 2 petycje,
- ustawy o kombatantach i sytuacji osób represjonowanych - 2 petycje,
- prawa o pomocy społecznej - 2 petycje,
- funkcjonowania samorządu gminnego i wojewódzkiego - 2 petycje,
- praw konsumenckich - 2 petycje.
Pozostałe petycje były pojedyncze i dotyczyły wprowadzenia zmian w różnych
ustawach. Autorzy 2 petycji (P10-05/19 i P10-07/19) postulowali o uchwalenie uchwał
okolicznościowych.
Na stronie internetowej Senatu pod adresem http://www.senat.gov.pl/petycje/
udostępniony jest wykaz i opis petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad petycjami
w Zapisach Stenograficznych z posiedzeń i w retransmisjach posiedzeń.
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Sposób zakończenia prac komisji nad petycjami

Prace zakończono lub ich niepodjęto - 85
Prace kontynuowano - 24
Petycje wycofane przez autorów - 2

Analizując liczbę petycji adresowanych do Senatu w 2019 r. podkreślić należy
ich zwiększony wpływ w relacji do lat ubiegłych – łącznie 91 petycji, czyli wzrost o 7 petycji
w odniesieniu do 2018 r. oraz o 37 w relacji do petycji, które wpłynęły w 2017 r.
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Wpływ petycji do Senatu w podziale na indywidualne i zbiorowe
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Licznym pismom (36 z 147) tytułowanym „petycja”, które skierowano do Działu
Petycji i Korespondencji Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu nie
można było nadać biegu w trybie petycyjnym przede wszystkim dlatego, że nie zawierały one
wniosków legislacyjnych, a ich autorzy przedstawiali swoje sprawy prowadzone przed
organami wymiaru sprawiedliwości lub przed organami samorządowymi, wyrażali polemikę
lub niezadowolenie z zapadłych orzeczeń, decyzji albo rozstrzygnięć. Znaczną część
korespondencji kierowanej, jako petycje stanowiły pisma osób dzielących się opiniami,
uwagami i krytyką na temat stosowania i przestrzegania prawa.
Nadawcy korespondencji otrzymali pisemną odpowiedź z Działu Petycji
i Korespondencji Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, zawierającą informację
lub wyjaśnienie.
Zgodnie z procedurą przyjętą przy rozpatrywaniu petycji Dział Petycji
i Korespondencji do każdej petycji przygotował Informację o przedmiocie petycji. Stanowi
ona materiał pomocniczy służący rozpatrzeniu petycji przez komisję.
Informacje zawierały prezentację przedmiotu petycji, opis postulatów petycji i ich
uzasadnienie, a także analizę stanu prawnego regulującego zawartą w niej problematykę oraz
dane dotyczące ewentualnych prac legislacyjnych nad tym zagadnieniem.
W opracowaniu zawarte były też informacje na temat związanego z daną
problematyką orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych lub
administracyjnych, a także dane o działaniach rządu lub zainteresowanych organizacji.
Do każdego opracowania dołączane były również materiały zawierające kopię petycji
i załączniki nadesłane przez autora petycji oraz wybrane akty prawne, orzeczenia sądów,
projekty ustaw, publikacje lub informacje o wcześniejszych działaniach w przedmiocie
petycji.
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3.

Szczegółowa prezentacja petycji

Ze względu na różnorodność problematyki zawartej w petycjach rozpatrzonych przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2019 r. oraz z uwagi na indywidualne
rozpatrywanie petycji działania komisji zostały opisane w odniesieniu do każdej z petycji.
Petycja z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej unieważnienia podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie
w latach 2009-2018 (P9-30/18).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”
Przedmiotem petycji był wniosek o wydanie aktu rangi ustawy, która unieważni
podwyżki opłat i stawek opłat rocznych wieczystego użytkowania w Warszawie w latach
2009-2018, o treści zaproponowanej przez autorów petycji.
W uzasadnieniu petycji, Stowarzyszenie podało, że konieczność wprowadzenia
ustawy unieważniającej opłaty użytkowania wieczystego wynika z faktu rażącego naruszenia
prawa przy dokonywaniu podwyżek wspomnianych opłat, tj. naruszenia zasady pełności
wypowiedzenia dotychczasowych opłat użytkowania wieczystego oraz wydania uchwały
przez niewłaściwy organ.
26 czerwca 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
26 września 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała
petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej postulatami. Senatorowie wysłuchali stanowiska o
postulatach petycji przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy – pana Jarosława Węgrzyna,
Naczelnika Wydziału Mienia m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa,
który odniósł się negatywnie do wniosków petycji.
Senatorowie zdecydowali o zawieszeniu prac nad petycją i zwróceniu się m.in. do
Ministerstwa Sprawiedliwości o opinię o postulatach petycji.
16 stycznia 2019 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała
rozpatrywanie petycji. W posiedzeniu uczestniczyli Małgorzata Kutyła – dyrektor
Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz
Marek Wójcik - Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, którzy
poinformowali, że nie przychylają się do argumentów podniesionych w petycji. W dyskusji
senatorowie również nie podzielili postulatów autora petycji. W głosowaniu senatorowie
zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
1.

2. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany treści
art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zastąpienie określenia
„obywatel” określeniem „zainteresowany” (P9-49/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany art. 253 ustawy 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
Przedmiotem petycji było zastąpienie określenia „obywatel” określeniem
„zainteresowany” w treści art. 253 kodeksu postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu
petycji, autor wskazał, że zgodnie z art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 k.p.a. prawo do
wnoszenia skargi lub wniosku służy każdemu, a więc także cudzoziemcom. Zmiana
nazewnictwa poprawi przejrzystość prawa, podniesie poziom ochrony prawnej w zakresie
odrębnego postępowania administracyjnego, którym jest postępowanie skargowo-wnioskowe.
25 września 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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Komisja 7 listopada 2018 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję. Wobec
informacji o złożeniu petycji o tej samej treści do sejmowej Komisji do Spraw Petycji
i pozytywnej opinii Biura Analiz Sejmowych, senatorowie zawiesili prace nad petycją.
16 stycznia 2019 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Przekazana została
informacja o pracach sejmowych nad analogiczną petycją. Komisja wysłuchała stanowiska
Piotra Witkowskiego – radcy Ministra w Departamencie Administracji Publicznej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który negatywnie ocenił postulat petycji.
W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej zmian ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu wprowadzenia możliwego
współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych oraz ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmniejszenia stawek
opłat za użytkowanie wieczyste (P9-62/18).
Petycja zbiorowa wniesiona przez dwóch obywateli.
Dotyczyła zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
Przedmiotem petycji było wprowadzenie zmian ustawowych m.in. w taki sposób, aby
zmniejszyć stawki opłaty za użytkowanie wieczyste od nieruchomości wykorzystywanych na
funkcje sportu i rekreacji do 0,3% ceny gruntu, tak jak dla gruntów wykorzystywanych na
działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową.
15 października 2018 r. petycję skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 5 grudnia 2018 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera,
który wskazał, że ministerstwo wspiera rozwój sportu, w szczególności działalność małych
i średnich klubów. Ponadto ministerstwo organizuje program „Klub” skierowany do klubów
sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których celem działalności statutowej
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów
sportowych. Senatorowie postanowili kontynuować prace nad petycją i zwrócić się do
Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wyrażenie opinii o
postulatach petycji.
12 lutego 2019 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała
prace nad petycją, zapoznała się z opiniami o postulatach petycji oraz przeprowadzona została
dyskusja. Głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Finansów Mirosław Stańczyk wskazując,
że zmiana ustawy o finansach publicznych byłaby wadliwa i nieuzasadniona z punktu
widzenia legislacyjnego. Ustawa o finansach publicznych zawiera ogólne rozwiązania prawne
i nie powinny być zamieszczane w tej ustawie przepisy postulowane w petycji. Ponadto
przedstawicielka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Bogusława Załęska zaznaczyła, że
sprawa petycji jest na tym etapie zawieszona w ministerstwie, z uwagi na wystąpienie do
7 organizacji z prośbą o zajęcie stanowiska i oczekiwanie na odpowiedzi. Dodatkowo
przedstawiciel Związku Powiatów Polskich Marek Wójcik wyjaśnił, że istnieją różne formy
wsparcia klubów sportowych i są one wystarczające. W głosowaniu senatorowie
postanowili nie podejmować prac nad petycją.
3.
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Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
w celu przyznania prawa do przeliczenia świadczeń emerytalnych osobom, które
nie mogły kontynuować zatrudnienia z powodu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej (P9-64/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Przedmiotem petycji był postulat zmiany art. 110 i 110a ustawy emerytalnej, w celu
przyznania prawa do przeliczenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie mogły
kontynuować zatrudnienia z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Autor
petycji - emeryt górniczy - podał, że po przejściu na emeryturę wystąpił o przyznanie renty
z tytułu niezdolności do pracy w związku z utratą zdrowia związaną z pracą w kopalni.
W 2002 r. stwierdzono u niego chorobę zawodową (pylico-gruźlicę), w 2016 r. przyznano mu
z tego tytułu rentę, a w 2017 r. złożył wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
i otrzymał z ZUS decyzję odmowną, gdyż po przejściu na emeryturę nie podjął zatrudnienia
i w konsekwencji nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne. Według autora petycji
pozbawienie go prawa do przeliczenia emerytury, gdy przez 14 lat nie otrzymywał renty
z tytułu choroby zawodowej, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
25 października 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 stycznia 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Czaplińska z Departamentu Ubezpieczeń
Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która odniosła się tematyki
petycji oraz poinformowała, że resort nie przychyla się do argumentów petycji.
W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
4.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu wprowadzenia odpowiedzialności karnej
osoby, która nie odebrała paragonu fiskalnego (P9-65/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Romana Jacka Arseniuka.
Dotyczyła zmian ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r.
poz. 618 ze zm.).
Przedmiotem petycji było wprowadzenie zmian m.in. w taki sposób, aby ograniczyć
nadużycia w zakresie wystawiania tzw. pustych faktur do paragonów fiskalnych. W tym celu,
zdaniem autora petycji, należy uzupełnić Kodeks wykroczeń o przepis, który będzie
przewidywał odpowiedzialność karną osoby, która nie odebrała paragonu fiskalnego.
9 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 stycznia 2019 r. rozpatrzyła petycję. Przewodniczący komisji przekazał
informację o postulacie petycji. Senatorowie nie podzielili argumentów zawartych w petycji.
W głosowaniu senatorowie podjęli decyzję o niepodejmowaniu prac nad petycją.
5.

6.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom powyżej
75 roku życia korzystania z prawa wybierania za pośrednictwem głosowania
korespondencyjnego oraz zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
w celu uaktualnienia odesłań ustawowych (P9-66/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
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Dotyczyła zmiany art. 39, art. 53a i art. 53b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz art. 80 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Autor petycji proponował, aby wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosownia
ukończą 75 lat, umożliwić realizację ich czynnego prawa wyborczego poprzez głosowanie
korespondencyjne.
Ponadto, autor petycji wnosił o zmiany, w celu uaktualnienie odesłań ustawowych:
– w art. 39 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – usunięcie
wyrazów „i 3”;
– w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – usunięcie
wyrazów „3 i”.
9 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 stycznia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W posiedzeniu uczestniczył Marcin Lisiak z Zespołu Prawnego i Organizacji
Wyborów Krajowego Biura Wyborczego, który przedstawił pozytywne stanowisko
Państwowej Komisji Wyborczej o postulacie petycji dotyczącym umożliwienia osobom
powyżej 75. roku życia oddania głosu w wyborach za pomocą głosowania
korespondencyjnego. W dyskusji senatorowie odnieśli się do postulatów petycji i wyrazili
rozbieżne opinie oraz wnioski. Senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad
petycją.
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, w celu wyeliminowania niespójności w systemie prawa
polskiego (P9-69/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).
Autor petycji postulował, aby kompleksowo rozwiązać problem niespójności
występujących w polskim systemie prawa i wnosi o zmianę art. 16 ustawy poprzez:
– w ust. 1 nadanie treści: „Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej
niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin
ogłoszenia jednolitego.” oraz dodanie na końcu tego zdania przecinka i zapisu w brzmieniu:
„z zastrzeżeniem ust. 5.”
– dodanie nowego ust. 5 w brzmieniu: „Organ ogłaszający tekst jednolity aktu
normatywnego może, nawet jeżeli akt normatywny nie był nowelizowany albo nie był
nowelizowany od czasu ogłoszenia ostatniego tekstu jednolitego, wydać tekst jednolity w celu
dokonania w akcie normatywnym zmian, które wynikają z wejścia w życie innych aktów
normatywnych a których organ wydający akt normatywny nie wprowadził do aktu
normatywnego.”
Zdaniem wnoszącego petycję, w sytuacji przyjęcia postulatu petycji, niezbędna będzie
zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej.”
23 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W posiedzeniu udział wziął Robert Brochocki wiceprezes Rządowego Centrum
Legislacji, który ocenił, że postulaty petycji są propozycją wprowadzenia zmian
merytorycznych w tekstach normatywnych. W jego opinii „mechaniczna zmiana” w tekstach
7.
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jednolitych aktów normatywnych, dokonywana przez organ nieupoważniony do stanowienia
przepisów, wprowadza rozwiązanie niekonstytucyjne. Rządowe Centrum Legislacji nie
poparło postulatów petycji, uznało je za zbyt daleko idące względem zapisów Konstytucji RP.
W opinii Przemysława Myszakowskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przyjęcie zaproponowanych przez autora petycji
przepisów spowodowałoby wkroczenie w proces stanowienia prawa, a w konsekwencji
spowodowało niezgodność z przepisami ustawy zasadniczej. Senatorowie zadecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, w celu dodania kategorii przypadków, które mogą
zostać uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
przy wyłączeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego (P9-70/18).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Porozumienie Spółdzielni Mieszkaniowych.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068).
Przedmiotem petycji była zmiana art. 40 ust. 9 ustawy poprzez wprowadzenie
dodatkowej kategorii przypadków, które mogą zostać uwzględnione przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego przy ustalaniu stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego,
gdy zajęcie będzie związane z realizacją w tym pasie celów publicznych.
Alternatywnie autorzy petycji wnieśli o zmianę art. 40 ust. 3 ustawy poprzez dodanie
zastrzeżenia, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, chyba że dotyczy to sytuacji,
w której zajęcie pasa ma nastąpić w związku z realizacją celów publicznych przez jednostkę
samorządu terytorialnego lub jednostek za pomocą których jednostka samorządu
terytorialnego realizuje zadania publiczne.
23 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Głos zabrała przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury Agnieszka Krupa
wskazując, że na przestrzeni ostatnich lat żaden samorząd nie zgłaszał propozycji zmian
ustawy o drogach publicznych w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto nie
w każdym przypadku gmina, jako inwestor danej inwestycji, będzie podmiotem zajmującym
pas drogowy i tym samym może to powodować wątpliwości interpretacyjne.
Senatorowie nie podzielili argumentów przywołanych w petycji. W głosowaniu
senatorowie postanowili nie podejmować prac na petycją.
8.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, w celu wprowadzenia
obowiązku umieszczania ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów w filmach
polskiej produkcji (P9-71/18).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Polski Instytut Praw Głuchych.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2018 r.
poz. 597).
Autorzy petycji wnioskowali o wprowadzenie obowiązku nakładającego na
producentów i dystrybutorów polskich filmów wyświetlanych w kinach umieszczania ścieżki
z audiodeskrypcją oraz napisów, tj. technik ułatwiających dostęp do kinematografii osobom
z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
23 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
9.
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Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii Karola Zgódki z Departamentu Własności
Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radosława
Śmigulskiego Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Przedstawiciel resortu kultury przedstawił wstępne stanowisko w sprawie - dostęp
osób niepełnosprawnych do utworów filmowych jest celem, który zasługuje na poparcie.
Przedmiot petycji jest zbieżny z głównymi założeniami rządowego programu Dostępność
Plus na lata 2018-2025. Program zakłada realizację dwóch zadań: zobowiązanie producentów
materiałów filmowych finansowanych ze środków publicznych do zapewnienia w nich
audiodeskrypcji, napisów dla osób niesłyszących lub tłumacza języka migowego oraz
wprowadzenie standardów dla producentów i dystrybutorów umożliwiających dostęp do
dystrybuowanych treści osobom z niepełnosprawnościami.
W opinii Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaproponowane przepisy nie zmienią
w sposób znaczący dostępności osób niepełnosprawnych do zasobu filmowego. Proponowana
zmiana zbyt wąsko realizuje zagadnienie i nie uwzględnia możliwości zapoznania się
z kinematografią światową, a także sposobu organizacji seansów i dystrybucji informacji.
Po dyskusji senatorów, zgłoszony został wniosek o nieprowadzenie dalszych prac nad
petycją i przekazanie informacji o jej postulatach do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w związku z pracami nad programem Dostępność Plus. W głosowaniu
senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
10. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na
postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia
1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (P9-72/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia
1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 82
ze zm.).
Autor petycji, spadkobierca gruntów leśnych o pow. 31,7695 ha, wchodzących
w skład kompleksu leśnego, postulował ustanowienie podstawy prawnej do uzyskania
rekompensaty lub odszkodowania za grunty leśne przejęte przez Skarb Państwa na postawie
dekretu PKWN o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Wnoszący petycję
(jako następna prawny) od 15 lat czyni bezskutecznie starania o ich zwrot lub
zrekompensowanie krzywd za utracone nieruchomości.
29 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 stycznia 2019 r. rozpoczęła rozpatrywanie petycji oraz wysłuchała
informacji o zagadnieniu petycji. Komisja postanowiła wystąpić o informacje dotyczące prac
nad projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom
fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze
komunistyczne po 1944 r., który realizuje postulat petycji.
19 marca 2019 r. Komisja kontynuowała prace, zaprezentowano informację Ministra
Sprawiedliwości o stanie prac nad projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd
wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych
przez władze komunistyczne po 1944 r. Po dyskusji senatorowie zdecydowali o wystąpieniu
do Ministerstwa Sprawiedliwości o wskazanie ewentualnego terminu zakończenia prac nad
przedmiotowym projektem ustawy. Komisja postanowiła zawiesić prace nad petycją,
oczekując na informację ministerstwa o dalszych działaniach nad projektem.
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Komisja 8 i 28 maja 2019 r. wznowiła rozpatrywanie petycji. Senatorowie zapoznali
się z informacją o stanie prac nad projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd
(…) oraz wysłuchali informacji o dotychczas podjętych działaniach na gruncie petycji
i przeprowadzili dyskusję. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu
prac nad petycją.
11. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wysokości uposażenia policjanta
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (P9-73/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2067 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę art. 121b ust. 1 ustawy o Policji, aby funkcjonariusz
policji w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymywał 60% uposażenia przez
pierwsze 30 dni choroby, natomiast po tym okresie 80%. Postulowana zmiana miała zapobiec
masowemu korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez funkcjonariuszy policji.
29 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 stycznia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję na jej
postulatem. Ustne opinie złożyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, którzy negatywnie ocenili propozycję zmiany ustawy zawartą w petycji.
Podano również statystki, które świadczą o poprawie bezpieczeństwa w 2018 r.
w porównaniu z poprzednimi latami. W dyskusji senatorowie nie podzielili argumentów
petycji. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
12. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 2 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania
opiekunom pobierającym świadczenia (wymienione w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a)
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym
(P9-74/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).
Autor petycji (opiekun osoby niepełnosprawnej) postulował przyznanie opiekunom
pobierającym świadczenia (wymienione w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym. Przywołany przepis stanowi, że
„Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone
prawo m.in. do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
renty socjalnej, zasiłku stałego lub przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego”.
Wnoszący petycję proponuje przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom
pobierającym wskazane wyżej świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy kwotą
świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 1 477 zł), a kwotą pobieranych świadczeń.
29 listopada 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. W posiedzeniu uczestniczyła Agnieszka Strzelecka, z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, która poinformowała, że Międzyresortowy Zespół do Spraw
Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
zakończył prace. Propozycje rozwiązań Zespołu są analizowane i stanowią punkt wyjścia do
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dalszych działań legislacyjnych. W opinii resortu rodziny, postulaty opiekunów osób
niepełnosprawnych ujęte w petycji mogą być zrealizowane dopiero po wykonaniu wyroku
Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 38/13), w oparciu o zreformowane orzecznictwo o
niepełnosprawności oraz opracowanie kompleksowego i spójnego systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych. Senatorowie postanowili prowadzić prace nad petycją.
14 lutego 2019 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Komisja upoważniła
senatora Zbigniewa Cichonia do złożenia wniosku legislacyjnego realizującego postulat
petycji w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk
senacki nr 1016) w czasie posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej.
10 kwietnia 2019 r. komisje na wspólnym posiedzeniu kontynuowały pierwsze
czytanie projektu ustawy. Decyzją połączonych komisji rozszerzono zakres procedowanej
nowelizacji na wszystkich opiekunów objętych katalogiem art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a pobierających wymienione w nim świadczenia. Komisje przyjęły projekt ustawy
z poprawkami w formie tekstu jednolitego (druk senacki nr 1016S).
28 maja 2019 r. Senat RP na 79. posiedzeniu w głosowaniu nie podjął uchwały o
wniesieniu projektu ustawy do Sejmu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
13. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie
Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na
stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (P9-75/18).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Federację Inicjatyw Oświatowych w imieniu
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji „Merkury”, Stowarzyszenia
Absolwentów Szkoły Nauk Społecznych, Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie
Zaangażowanych oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi
Żywieckiej.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U.
z 2017 r. poz. 922).
Autorzy petycji wnioskowali o dodanie do podmiotów posiadających uprawnienie do
składania wniosków w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
14 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii Mikołaja Pawlaka Rzecznika Praw Dziecka oraz
Adama Lipińskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
Rzecznik Praw Dziecka nie poparł postulatu petycji, stwierdził, że obowiązujący
sposób zgłaszania kandydatur i przeprowadzania wyboru Rzecznika posiada walor
demokratyczny – w procedurze uczestniczą podmioty, które w procesie decyzyjnym mogą
brać pod uwagę opinie przedstawiane przez środowiska społeczne.
Minister Adam Lipiński, który poparł postulat petycji, podkreślił, że Rada nie miała
możliwości odniesienia się do zaproponowanej zmiany, gdyż petycja ta nie wpłynęła do
Rady. Po przeprowadzeniu dyskusji senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu opinii Rady
Działalności Pożytku Publicznego o postulacie petycji.
Komisja 9 kwietnia 2019 r. kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie
zapoznali się z opiniami Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Ministra Piotra Glińskiego,
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Ministra Adama
Lipińskiego, Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
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Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji senatorowie zdecydowali o
wystąpieniu do Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu kolegialnego, o
przedstawienie stanowiska o postulacie petycji.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji będzie kontynuowała prace nad
petycją.
14. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany
treści art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastąpienie określenia ,,karę dodatkową”
określeniem ,,środek karny w postaci” (P9-76/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany: art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1972).
Autor w uzasadnieniu petycji podnosił, że pojęcie kary dodatkowej nie jest używane
w systemie prawa, zastąpiono je środkami karnymi, na mocy Kodeksu karnego z 1997 r.
W związku z powyższym wnioskodawca postulował zastąpienie określenia ,,karę
dodatkową” określeniem ,,środek karny w postaci”. Zmiana, o którą wnosił autor petycji ma
służyć porządkowaniu prawa.
14 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Wstępną opinię o petycji przedstawił pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu, który stwierdził, że w przepisach wprowadzających Kodeks karny z 1997 r. w art. 13
zapisano, że przy stosowaniu utrzymanych w mocy przepisów karnych zamiast kar
dodatkowych stosuje się odpowiednie środki karne. Dlatego, z punktu widzenia legislacji,
w ustawie o uposażeniu byłego Prezydenta nie występuje błąd. Jeżeli w ustawie użyte jest
wyrażenie „kara dodatkowa” to należy przez to rozumieć „środek karny”.
W dyskusji głos zabrał senator Zbigniew Cichoń, który zgłosił wniosek o
niepodejmowanie prac nad petycją. Ponadto senator stwierdził, że posługiwanie się
terminologią „kary dodatkowej” w ustawie o uposażeniu byłego Prezydenta jest bardziej
właściwe, niż posługiwanie się „środkami karnymi” z Kodeksu karnego z 1997 r.
Senatorowie w głosowaniu podjęli decyzję o nie podejmowaniu prac nad petycją.
15. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 30
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia
obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o
pracę zawartej na czas określony (co najmniej 6 miesięcy) przyczyny
uzasadniającej wypowiedzenie (P9-77/18).
Petycja zbiorowa wniesiona przez dwoje obywateli.
Dotyczyła zmiany art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Autorzy petycji podnosili, że zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o
pracę zawartej na czas określony nie wymaga wskazywania pracownikowi przyczyny
wypowiedzenia. W ich ocenie taki stan prawny jest niewłaściwy. Ponadto, przepisy unijne
stanowią, że zatrudnieni na czas określony nie mogą być traktowani w sposób mniej
korzystny niż porównywalni pracownicy mający umowę na czas nieokreślony. Proponują
zmianę art. 30 § 4 Kodeksu pracy poprzez nadanie brzmienia: ,,W oświadczeniu pracodawcy
o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określony – co najmniej
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6 miesięcy lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana
przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.
14 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 lutego 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W posiedzeniu udział wzięła Janina Suzdorf, z Departamentu Prawa Pracy
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która oceniła, że postulaty petycji są
słuszne i nie należy różnicować pracowników ze względu na wiążący go rodzaj stosunku
prawnego – umowę o pracę zawarta na czas nieokreślony lub umowę terminową. Senatorowie
zadecydowali o podjęciu prac nad petycją.
9 kwietnia 2019 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. W dyskusji głos
zabrała Bożena Lenart, z Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, która wskazała, że postulaty zawarte w petycji zostały przedstawione
resortowemu zespołowi zajmującego się reformą prawa pracy. Senatorowie w głosowaniu
zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
16. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu
(P9-78/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
Przedmiotem petycji był postulat zmiany definicji dochodu zawartej w art. 8 ust. 3 i 5
pkt 1 oraz uchylenie w art. 8 ust. 7. Zakres pojęcia dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej nie koresponduje z definicją dochodu ujętą w ustawach: o świadczeniach
rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (dotyczą pokrewnych sfer życia) oraz dochodu z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. W opinii wnoszącego petycję, określenie dochodu na
potrzeby ustawy o pomocy społecznej, jest zdefiniowane w sposób czysto formalistyczny,
w oderwaniu od faktycznej sytuacji dochodowej osób i rodzin.
14 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 19 marca 2019 r. rozpoczęła rozpatrywanie petycji i wysłuchała informacji o
postulacie petycji. Głos zabrał autor petycji, który uzasadniał zasadność przyjęcia
zgłoszonych postulatów. W posiedzeniu uczestniczyła Marzena Bartosiewicz, zastępca
dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Małgorzata Szrajda, naczelnik wydziału w tym Departamencie.
Przedstawicielka resortu pracy ustnie odniosła się do postulatów petycji i wyraziła negatywne
stanowisko o celowości ich przyjęcia. Ponadto poinformowała, że w rządzie niebawem
zostaną zakończone prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zostanie on skierowany do dalszych prac
legislacyjnych do parlamentu. Projekt zakłada m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których
można będzie zwolnić osoby, których rodzice zostali skierowani do domu pomocy
społecznej, z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt. Senatorowie po dyskusji postanowili
kontynuować prace oraz zasięgnąć opinii o postulatach petycji.
8 maja 2019 r. Komisja zapoznała się z opinią (OE-274) o postulatach petycji,
autorstwa prof. Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Hanny Kuzińskiej.
Uczestnicząca w posiedzeniu Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, negatywnie
odniosła się do postulatu petycji w zakresie zastosowania w ustawie o pomocy społecznej
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definicji przyjętej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Poinformowała, o trwających
w rządzie pracach nad dwoma projektami dotyczącymi zmian ustawy o pomocy społecznej w wykazie prac legislacyjnych oznaczone UD318 (m.in. zmiany w opłatach za pobyt
w domach pomocy społecznej) i UD501 (m.in. zmiany w definicji dochodu).
Głos zabrał także autor petycji, który prezentował definicję dochodu na potrzeby
pomocy społecznej w kontekście odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, osób
zobowiązanych do ich wnoszenia. Po dyskusji senatorowie postanowili wystąpić do Prezesa
Rady Ministrów o stanowisko w sprawie postulatów petycji.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji będzie kontynuowała prace nad
petycją.
17. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 180
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu
zapewnienia ciągłości kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa
i sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdy osiągną wiek uprawniający do
przejścia w stan spoczynku (P9-79/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Tomasza Jankowiaka.
Dotyczyła zmiany art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Autor petycji podnosił, że Konstytucja RP posiada wiele luk, niespójności i zezwala
na nadużycia m.in. skracanie kadencji sędziów zwykłą nowelizacją ustawy. W opinii
wnoszącego petycję, taka sytuacja łamie podstawowe wartości moralne.
W celu zapewnienia ciągłości kadencji (pomimo zmian dokonanych ustawą odnośnie
przejścia w stan spoczynku) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów Trybunału
Konstytucyjnego postulowane jest dodanie do art. 180 Konstytucji RP nowego ust. 6
w brzmieniu: ,,Zmiana granicy wieku, wspomniana w ust. 4 nie może naruszać kadencji
wspomnianych w: art. 183 ust. 3, art. 185, art. 187 ust. 3, art. 194 ust. 1 Konstytucji”.
W opinii wnoszącego petycję, Konstytucja RP potrzebuje zmian w kierunku większej
stabilności a postulowana zmiana ma się do tego przyczynić.
14 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 19 marca 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W dyskusji wypowiedział się senator Zbigniew Cichoń, który odwołał się do
rozwiązań dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku/emeryturę funkcjonujących
w międzynarodowych Trybunałach np. w Trybunale w Strasburgu. Senator Aleksander Pociej
stwierdził, że zmiany dokonane ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
spowodowały instrumentalne potraktowanie kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.
Zdaniem senatora dyskutowana petycja jest wyrazem niezrozumienia przepisów
i niezadowolenia społeczeństwa w tej sprawie. W ocenie senatora Michała Seweryńskiego
petycja jest niezasadna. Senator złożył wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją,
dodatkowo argumentował, że sama Komisja nie ma uprawnień w zakresie podjęcia zmiany
Konstytucji. Senatorowie w głosowaniu zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad
petycją.
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18. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, w celu uaktualnienia
występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-80/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.), ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 160), ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U.
z 2016 r. poz. 462).
Autor petycji postulował uaktualnienie odesłań zawartych w ustawach w celu
dostosowania ich do obowiązujących przepisów, co ma zwiększyć przejrzystość prawa.
19 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 19 marca 2019 r. rozpatrzyła petycję i zapoznała się z jej postulatami.
Senatorowie nie podzielili argumentów zawartych w petycji. W głosowaniu senatorowie
zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
19. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mających na celu
prawidłową transpozycję art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady (P9-81/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez Romana Jacka Arseniuka.
Dotyczyła zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174).
Przedmiotem petycji był wniosek o wprowadzenie zmian ustawowych celem
dokonania prawidłowej transpozycji do ustawy o VAT art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/112/
WE Rady. Zmiana ustawy o VAT uwzględniałaby wyraz „zapłaconego”, co mogłoby uczynić
system podatku VAT bardziej zrozumiałym i logicznym.
19 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 19 marca 2019 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie nie podzielili
argumentów zawartych w petycji. W głosowaniu senatorowie zadecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
20. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, celem wprowadzenia do ustawy 3-letniego
terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, w przypadku odmowy
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu (P9-82/18).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła dodania art. 205d w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1183 ze zm.).
Autor petycji postulował wprowadzenie do Prawa lotniczego 3-letniego terminu
przedawnienia roszczenia, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania
samolotu lub dużego opóźnienia lotu. W tym celu proponował dodanie nowego zapisu
art. 205d w brzmieniu: „Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia
WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiającego wspólne
zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie EWG nr 295/91,
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przedawnia się w terminie 3 letnim.” W opinii autora petycji, roczny okres przedawnienia jest
niewystarczający, wpływa na obniżenie standardów ochrony praw pasażerów.
28 grudnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 19 marca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. Senatorowie zadecydowali o potrzebie zasięgnięcia opinii Biura Legislacyjnego o
postulacie petycji.
8 maja 2019 r. komisja zapoznała się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu, w której podkreślono, że postulat wprowadzenia do ustawy – Prawo lotnicze terminu
przedawnienia roszczenia o odszkodowanie w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo
odwołania lub dużego opóźnienia lotów został spełniony w art. 205c ust. 7 znowelizowanej
ustawy. Przyjęty w ustawie roczny termin przedawnienia roszczeń pasażerów, w opinii Biura
Legislacyjnego, pozostaje w spójności z funkcjonującym w prawie krajowym terminem
przedawnienia roszczeń wynikającym z umów przewozu pasażerów innych niż umowy
przewozu lotniczego. Uczestnicząca w posiedzeniu Iwona Grochowalska, dyrektor
Departamentu Prawno-Legislacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodziła się z opinią
legislatora i rekomendowała utrzymanie rocznego terminu przedawnienia roszczenia o
odszkodowanie. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad
petycją.
21. Petycje z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych
dotyczących zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej
inspekcji pracy, w celu uporządkowania i uaktualnienia określeń ustawowych
(P9-01/19).
Petycje indywidualne wniesione Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyły zmiany: art. 96 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2261 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 czerwca
1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 567 ze zm.).
Autor w uzasadnieniu petycji podnosił, że obowiązującej ustawie o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie występuje pojęcie instytucji powoda cywilnego.
W związku z powyższym postulował usunięcie z ustawy tego wyrażenia.
Ponadto autor petycji wnosił o zmianę ustawy o społecznej inspekcji pracy przez
zastąpienie w niej wyrazów ,,zakład pracy” wyrazem ,,pracodawca” oraz ,,kierownik zakładu
pracy” wyrazem ,,osoba zarządzająca zakładem pracy’’ – zgodnie z Kodeksem pracy stroną
stosunku pracy jest pracodawca oraz kodeks nie używa pojęcia kierownik zakładu pracy.
Wnioskowane zmiany miały poprawić przejrzystość prawa i uaktualnić określenia
ustawowe.
16 stycznia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 9 kwietnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W dyskusji głos zabrał senator Jan Rulewski, który stwierdził, że należałoby
uporządkować cały system prawa i usunąć lub zmienić występujące w nim nieaktualne
pojęcia i instytucje, choć zadanie to legislacyjnie wydaje się być rozległe i niezwykle
absorbujące. Senator zwrócił też uwagę na zapisy ustawy o społecznej inspekcji pracy,
w której występuje wiele anachronizmów. Przewodniczący Łukasz Mikołajczyk zgłosił
wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją. Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie
zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
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22. Petycja z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 7 sierpnia Dniem
Instruktora Nauki Jazdy (P9-02/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców
z siedzibą w Warszawie oraz niezrzeszonych przedstawicieli środowiska szkoleniowego
w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
Autorzy petycji wnioskowali o ustanowienie ogólnopolskiego Dnia Instruktora Nauki
Jazdy, w celu podniesienia rangi zawodu instruktora. Ponadto, środowisko osób szkolących
przyszłych kierowców miało tym aktem otrzymać dodatkową możliwość corocznego
popularyzowania informacji o roli i odpowiedzialności, jaka spoczywa na instruktorach nauki
jazdy.
16 stycznia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 9 kwietnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W trakcie dyskusji senatorowie wysłuchali opinii przedstawionej przez Hannę
Kowalską Naczelnika Wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa
Infrastruktury, która poparła postulat petycji. Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu
dyskusji senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu pisemnej opinii Ministerstwa Infrastruktury
o postulacie petycji.
28 maja 2019 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała
rozpatrywanie petycji. Senatorowie zapoznali się z opinią nadesłaną przez Ministerstwo
Infrastruktury. Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony
został wniosek o nieprowadzeniu dalszych prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie
zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
23. Petycja z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia
przepisów ustawy (P9-03/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła: zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
Przedmiotem petycji był postulat zmiany art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 2 wskazanej
ustawy poprzez odesłanie do art. 337 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.). W uzasadnieniu petycji autor wskazał, że
postanowienia ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom (…) nie
uwzględniają wejścia w życie przepisów ustawy o cudzoziemcach. W ocenie wnoszącego
petycję, postulowane zmiany przyczynią się do uporządkowania przepisów ustawy.
24 stycznia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 9 kwietnia 2019 r. rozpoczęła rozpatrywanie petycji oraz wysłuchała
informacji o zagadnieniu petycji. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Bożena Sadowska,
Dyrektor Biura Prawnego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, która stwierdziła, że postulat
autora petycji jest zasadny i zostanie wprowadzony przy najbliższej nowelizacji ustawy.
Stanowisko to poparła Agata Dudek z Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, która potwierdziła gotowość współpracy resortu z urzędem
w zakresie realizacji postulatu petycji. Senatorowie po przeprowadzonej dyskusji
zdecydowali o wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu
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do Spraw Cudzoziemców o wskazanie ewentualnego terminarza prac nad projektem
uwzględniającym postulat petycji.
28 maja 2019 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała
rozpatrywanie petycji. Senatorowie zapoznali się z opiniami nadesłanymi przez Szefa Urzędu
do Spraw Cudzoziemców oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
popierającymi postulat petycji i dostrzegającymi potrzebę aktualizacji przepisów.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji zdecydowała o ponownym wystąpieniu do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie ewentualnego terminu
podjęcia prac nad postulatem petycji.
17 lipca 2019 r. Komisja prowadziła prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się
z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przekazało, że obecnie
nie jest planowane przygotowanie projektu ustawy, w celu aktualizacji przepisów
dotyczących postulatu petycji. Senatorowie, przeprowadzili dyskusję z udziałem Mirosława
Przewoźnika zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Na wniosek senatora Roberta Mamątowa, komisja jednogłośnie
przyjęła wniosek o podjęcie prac nad przygotowaniem założeń wstępnego projektu ustawy
realizującej postulat petycji.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 13 lutego 2020 r. prowadziła prace nad petycją. W posiedzeniu komisji
uczestniczyła Bożena Sadowska Dyrektor Biura Prawnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
która poinformowała, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało
projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt
przekazano do uzgodnień międzyresortowych i na tym etapie Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przedłożył propozycje zmiany ustawy w zakresie wniosku petycji, który
został włączony do przedmiotowego projektu i będzie dalej procedowany. Po wysłuchaniu
stanowiska przedstawiciela Urzędu do Spraw Cudzoziemców senatorowie przeprowadzili
dyskusję nad problematyką petycji. Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie postanowili
nie podejmować dalszych prac nad petycją.
24. Petycja z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy
osób, których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa
- żołnierzy prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz weteranów służby
poza granicami państwa (P9-04/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r.
poz. 132 ze zm.).
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Przedmiotem petycji był postulat wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób,
których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - żołnierzy
prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz weteranów służby poza granicami państwa.
Autor petycji - były żołnierz prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej, a następnie
funkcjonariusz Policji, w tym dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji, posiada status weterana służby poza granicami państwa za służbę w latach 2001-2005
w misjach pokojowych ONZ i UE na terenie Bośni, Hercegowiny i Kosowa (przez trzy lata)
podkreśla, że zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U.
poz. 2270) naruszają szereg przepisów Konstytucji RP oraz Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności. W ocenie wnoszącego petycję naruszenie wskazanych
przepisów polega na „nieuzasadnionym, dyskryminującym zróżnicowaniu (jego) uprawnień o
charakterze majątkowym wynikających ze służby po roku 1990 i obniżeniu świadczeń
należnych z tytułu tej służby”.
20 lutego 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 8 maja 2019 r. rozpoczęła rozpatrywanie petycji oraz wysłuchała informacji
o postulacie petycji. W posiedzeniu uczestniczyli Paweł Jędrzejewski, dyrektor Biura Kadr,
Szkolenia i Organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Patryk
Paderewski, zastępca dyrektora w tym Biurze. Przedstawiciele resortu wskazywali m.in. na
regulacje dotyczące wyłączenia stosowania przepisów ustawy obniżających wysokość
świadczeń w stosunku do osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Stwierdzili
również, że Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie
prawne dotyczące postulatu petycji, które nie zostało jeszcze rozpatrzone. W dyskusji głos
zabrał m.in. senator Grzegorz Napieralski, który postulował kontynuowanie prac na petycją
w celu naprawienia krzywd spowodowanych nowelizacją ustawy, poprzez obniżenie
świadczeń byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w związku z negatywną oceną
wyboru miejsca pracy.
Senatorowie postanowili kontynuować prace nad petycją oraz wystąpić do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o opinię o petycji.
25 czerwca 2019 r. Komisja kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali
się z opinią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nie podzieliło
słuszności postulatów zawartych w petycji. Ministerstwo wskazało m.in., że do Trybunału
Konstytucyjnego skierowano pytanie prawne (sygn. akt P4/18) o zbadanie zgodności
z Konstytucją RP zastosowanych przez organ emerytalny przepisów, na podstawie których
obniżono wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Z uwagi na fakt, że sprawa pozostaje
w toku, przepisy, których dotyczy pytanie prawne korzystają z domniemania
konstytucyjności. Senatorowie przeprowadzili dyskusję nad postulatami petycji.
W głosowaniu senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
25. Petycja z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z obowiązku ponoszenia
opłaty stosunkowej lub wprowadzenia wpisu stałego w wysokości 1 000 zł w
sprawach dotyczących odszkodowań powiązanych z restytucją wywłaszczonych
nieruchomości (P9-05/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez osobę fizyczną i poparta przez 17 obywateli.
Dotyczyła zmiany art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.).
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Przedmiotem petycji był postulat zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty
stosunkowej lub wprowadzenia wpisu stałego w wysokości 1 000 zł w sprawach dotyczących
odszkodowań powiązanych z restytucją wywłaszczonych nieruchomości.
Autor petycji podnosił, że obowiązkiem parlamentu w demokratycznym państwie
prawa, które zobowiązało się do urzeczywistniania zasady sprawiedliwości społecznej, jest
naprawienie krzywd, jakich doznali byli właściciele nieruchomości wywłaszczonych, na
których nie został zrealizowany cel wywłaszczenia, i które były przedmiotem rozporządzenia
przez Skarb Państwa nieruchomościami wywłaszczonymi z naruszeniem prawa,
z uwzględnieniem normy prawnej zawartej w art. 229 obowiązującej od 1 stycznia 1998 r.
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
20 lutego 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 8 maja 2019 r. rozpatrzyła petycję. W dyskusji senatorowie podkreślili
słuszność zgłoszonego w petycji postulatu w zakresie zniesienie opłaty stosunkowej lub
wprowadzenia wpisu stałego, wymaganego przy wnoszeniu pozwu o odszkodowanie
powiązane z restytucją własności nieruchomości wywłaszczonej i niewykorzystanej na cel
wskazany w akcie wywłaszczeniowym.
Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o podjęciu dalszych prac nad petycją
i zwróceniu się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrażenie opinii o postulatach petycji.
25 czerwca 2019 r. Komisja kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali
się z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie podzieliło słuszności postulatów petycji.
W opinii ministerstwo podniosło, że obecnie trwają prace sejmowe nad projektem ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 3137), w którym proponuje się zmianę wysokości opłat sądowych oraz
rozszerzenie przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych poprzez dopuszczenie zwolnienia
także wtedy, gdy ich poniesienie może narazić wnioskodawcę na uszczerbek utrzymania
koniecznego dla siebie i rodziny. Po dyskusji, w glosowaniu senatorowie postanowili o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
26. Petycja z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu
kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez specjalistów
psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień (P9-06/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń
Abstynenckich „Krajowa Rada”.
Dotyczyła zmiany art. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ).
Autorzy petycji, wnosili o dodanie w art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowych zapisów:
– w art. 211–212 proponują zdefiniowanie pojęcia leczenia odwykowego, wskazanie
wymogów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu specjalisty
psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień oraz określenie procedury
udzielania certyfikatów;
– w art. 213–216 uregulowania dotyczące uzyskiwania akredytacji przez podmioty
ubiegające się o organizację szkoleń oraz przeprowadzanie egzaminu certyfikacyjnego
(w tym określenie poszczególnych etapów i wymiaru godzinowego programu
szkoleniowego), określają wymogi stawiane podmiotom mającym realizować poszczególne
etapy programu, a także zasady przeprowadzania kontroli realizacji programu szkoleniowego
oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnych.
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W uzasadnieniu autorzy petycji stwierdzają, że likwidacji uległ - funkcjonujący od
20 lat - system kształcenia terapeutów uzależnienia od alkoholu, w związku z utratą mocy
obowiązującej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzaju podmiotów leczniczych
wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu
opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie
z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734).
W opinii wnoszących petycję, obecnie, na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu
prowadzą specjaliści psychoterapii uzależnień oraz instruktorzy terapii uzależnień, których
proces kształcenia oraz doświadczenie zawodowe nie uwzględniają specyfiki pracy z osobami
uzależnionymi od alkoholu, ani technik terapeutycznych stosowanych w prowadzeniu terapii
tych osób.
Zdaniem autorów petycji, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
merytorycznego psychoterapii uzależnienia od alkoholu, konieczne jest stworzenie ram
prawnych dla kształcenia osób mających prowadzić terapię, w sposób uwzględniający
specyfikę i potrzeby tej grupy pacjentów.
26 lutego 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 9 kwietnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję na jej
postulatami. W dyskusji głos zabrały przedstawicielki Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Jadwiga Fudała i Anna Puchacz-Kozioł, które zgodziły się
z postulatami autorów petycji i je poparły.
Z kolei, Dariusz Poznański z Ministerstwa Zdrowia poinformował o prowadzonych
w resorcie pracach nad ujednoliceniem systemu szkoleniowego dla terapeutów różnego
rodzaju uzależnień, które często występują w postaci mieszanej. Podkreślił, że nowe
rozwiązania, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., mają służyć podniesieniu standardów
w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad osobami uzależnionymi.
W dyskusji głos zabrał senator Jan Rulewski. Senatorowie postanowili kontynuować
prace nad petycją i zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o wyrażenie pisemnych opinii o postulatach petycji.
28 maja 2019 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji, senatorowie zapoznali
się z opiniami: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA) oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów
Uzależnień. W opinii PARPA, postulat petycji o wyodrębnienie grupy zawodowej
wyspecjalizowanej w prowadzeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu oraz określenia
zasad pozyskiwania przez te osoby certyfikatów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasługuje na pełne poparcie.
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, niezasadne jest podejmowanie prac nad petycją
w obliczu nowych, obowiązujących od 1 maja 2019 r. przepisów wykonawczych z dnia
17 kwietnia 2019 r. regulujących sprawy szkoleń w dziedzinie uzależnień.
Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień nie poparł
postulatów petycji podkreślając, że nowe przepisy wykonawcze mają na celu dobro pacjenta,
są adekwatne do współczesnych wyzwań, a także stanowią udaną syntezę dorobku szkoleń
specjalistów psychoterapii uzależnień wypracowanych przez PARPA oraz Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
W dyskusji głos zabrali: Dariusz Poznański zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia, Krzysztof Brzózka dyrektor Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bogusława Bukowska zastępca
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dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Włodzimierz Wieczorek
przedstawiciel Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
W głosowaniu senatorowie postanowili podjąć prace nad petycją.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania tej petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 13 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję, senatorowie zapoznali się z opiniami:
Dariusza Poznańskiego zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny
Ministerstwa Zdrowia, Bogusławy Bukowskiej zastępcy dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Anny Puchacz-Kozioł kierownika działu Prawnego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agnieszki Litwy
Janowskiej przewodniczącej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz Grażyny
Rychlickiej-Schirmer członka Rady.
W opinii przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – podejmowanie prac nad petycją jest niezasadne. Od kilkunastu miesięcy
obowiązują nowe przepisy dotyczące funkcjonowania i szkolenia podmiotów sprawujących
opiekę nad osobami uzależnionymi, które są dostosowane do współczesnych wyzwań
i zbliżone do innych europejskich systemów psychoterapii uzależnień, a także do systemu
amerykańskiego.
Zdaniem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, poprzedni system kształcenia
specjalistów terapii osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin charakteryzował się
wyższym poziomem merytorycznym, dłuższy był czas przygotowywania terapeutów do
zawodu. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad
petycją.
27. Petycja z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w celu wprowadzenia zmian
w wymiarze sprawiedliwości (P9-07/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
W petycji postulowano wprowadzenie zmian w ustawach:
1) z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
w następującym zakresie:
 art. 4171 poprzez wprowadzenie instytucji regresu Skarbu Państwa do sędziego,
który wydał rażące wyroki oraz wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich
sędziów i referendarzy,
 uchylenia przepisów odnoszących się do zasiedzenia nieruchomości lub
służebności drogi koniecznej,
 zmiany art. 952 § 3 odnoszącego się do zeznań świadków przy testamencie ustnym,
 zmiany art. 1018 § 3 w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
 wprowadzenia instytucji „dziedziczenia rzeczowego” w przypadku istnienia
testamentu;
2) z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1360 ze zm.) w następującym zakresie:
 określenia czasu trwania postępowania sądowego (2 lata dla I instancji, 1 rok dla
II instancji), a w przypadku jego przekroczenia, możliwość uzyskania odszkodowania od
Skarbu Państwa w określonej wysokości,
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 wprowadzenia nadzoru administracyjnego prezesa sądu nad sprawami
prowadzonymi przez sędziów,
 w drodze analogii do art. 609 w sprawach o zniesienie współwłasności i działu
spadku wprowadzenie obowiązku zarządzenia przez sąd ogłoszenia, po którym strona może
wnieść o złożenie sumy do depozytu sądowego,
 w sprawach o rozwód i separację wprowadzenie zabezpieczenia na czas trwania
procesu poprzez uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej,
 zmiany art. 640 § 1 w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
 możliwości wnioskowania przez profesjonalnych pełnomocników wyznaczonych
z urzędu o wypłatę zaliczki na każdym etapie postępowania, które obejmowałoby minimalne
stawki oraz udokumentowane wydatki,
 możliwości rozwodu lub separacji przed notariuszem bez orzekania o winie
w przypadku, gdy strony nie mają małoletnich dzieci,
 zmiany art. 126 § 2 poprzez wprowadzenie dodatkowego oznaczenia w piśmie
procesowym adresu e-mail lub numeru telefonu,
 wprowadzenia składu ławniczego we wszystkich instancjach,
 zmiany odnoszące się do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego wyroku;
3) z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916
ze zm.) w zakresie art. 77 poprzez wprowadzenie okresu przedawnienia (10 lat) dla roszczeń
majątkowych zabezpieczonych hipoteką, w konsekwencji wprowadzenie możliwości
wytoczenia powództwa o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
12 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 28 maja 2019 r. rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu wziął udział Maciej
Klonowski, Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego i Procesowego Departamentu
Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, który odniósł się do poszczególnych
wniosków petycji. W podsumowaniu wskazał, że w jego opinii, proponowane w petycji
zmiany są efektem niezadowolenia profesjonalnego pełnomocnika z praktyki stosowania
prawa, a nie z treści konkretnych przepisów prawnych. Ponadto, nie łączy przedstawionych
w petycji wniosków żadna myśl aksjologiczna przez co nie zasługują na uwzględnienie.
W dyskusji senatorowie nie podzielili argumentów petycji. W głosowaniu
senatorowie jednogłośnie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
28. Petycja z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawy z dnia
20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny wykonawczy, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości
(P9-08/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Przedmiotem petycji był postulat wprowadzenia zmian w ustawach:
1) z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)
w następujący sposób:
 art. 192a § 1 powinien otrzymać brzmienie: „Kto przez uporczywe nękanie innej
osoby lub osoby mu najbliższej wzbudza u niej lub u osoby mu najbliższej uzasadnionymi
okolicznościami poczucie zagrożenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”;
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 wprowadzenie kary upomnienia nie odnotowanej w KRK przy przestępstwach
nieumyślnych o nieznacznej społecznej szkodliwości czynu (również w Kodeksie karnym
skarbowym);
 wprowadzenie kontratypu prowokacji urzędniczej;
 art. 102 powinien otrzymać brzmienie: „Jeżeli w okresie o którym mowa
w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje
z upływem 5 lat, a w pozostałych wypadkach z upływem 3 lat od zakończenia tego okresu”;
2) z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)
poprzez zmianę art. 107, który stanowiłby: „Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie
wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, albo istotnie narusza jej
prywatność podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 zł albo karze nagany”;
3) z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987
ze zm.) poprzez:
 wprowadzenie możliwości wnioskowania przez adwokatów/radców prawnych,
którzy zostali wyznaczeni z urzędu o wypłatę zaliczki na każdym etapie postępowania, które
obejmowałoby minimalne stawki oraz udokumentowane wydatki;
 zmianę składu osobowego w sprawie wniosku o wyłączenie sędziego tj. 1 sędzia i 2
ławników, takie orzeczenie byłoby zaskarżalne;
 zmianę art. 441 tak aby jeśli w sprawie karnej pojawi się zagadnienie prawne
wymagające zasadniczej wykładni ustawy, to z takim zapytaniem kierowanym do Sądu
Najwyższego mógłby się zwrócić zarówno Sąd I instancji, jak i Sąd II instancji;
 wprowadzenie określenia czasu trwania postępowania w postępowaniu sądowym, a
w przypadku jego przekroczenia stronie przysługiwałoby odszkodowanie od Skarbu Państwa
w określonej wysokości, zaś Prezes danego Sądu sprawowałby nadzór administracyjny nad
daną sprawą;
4) z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652
ze zm.) poprzez wprowadzenie możliwości orzeczenia zastępczej kary grzywny w przypadku
nie wykonywania kary ograniczenia wolności ewentualnie rozszerzenie katalogu podmiotów,
gdzie kara ograniczenia wolności może być wykonywana.
12 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 28 maja 2019 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie wysłuchali informacji o
postulatach petycji i nie podzielili argumentów podniesionych w petycji. W głosowaniu
senatorowie jednogłośnie podjęli decyzję o niepodejmowaniu prac nad petycją.
29. Petycja z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustaw szczególnych w celu wprowadzenia zmian w wymiarze
sprawiedliwości oraz w wybranych zagadnieniach społecznych, podatkowych
i oświatowych (P9-09/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Autor petycji wnosił o liczne zmiany prawa, w szczególność w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych (skrócenie okresu, w którym obywatel może zbywać
nieruchomość - po 3 latach od jej nabycia, tak aby nie płacić podatku dochodowego od
przychodu). Ponadto autor petycji postulował zmianę art. 79 ust. 1 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie wprowadzenia zmian
podmiotowych przy otrzymywaniu zasiłku pogrzebowego. Następny postulat dotyczył
zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 84 ust. 1 i 3 ustawy w zakresie
zwolnienia z zapłaty odsetek za opóźnienie osób, które pobrały nienależne świadczenie
z ubezpieczeń społecznych oraz okresu w jakim można żądać kwot nienależnie pobranych).
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Nadto autor petycji przedłożył intencjonalne wnioski dotyczące zmian w prawie o
ustroju sądów powszechnych, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w prawie o notariacie,
prawie o adwokaturze, ustawie o radcach prawnych, kodeksie postępowania
administracyjnego, karcie nauczyciela oraz ustawie o systemie oświaty.
12 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 czerwca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Podczas posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, który wypowiedział się o postulacie petycji dotyczącym zmiany ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zasiłku
pogrzebowego.
Po wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przewodniczący Komisji Robert Mamątow złożył wniosek o niepodejmowanie prac nad
petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili nie podejmować prac nad
petycją.
30. Petycja z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, w celu zmiany art. 351 § 1, w zakresie biegu terminu na złożenie
wniosku o uzupełnienie wyroku (P9-10/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany art. 351 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).
Przedmiotem petycji był wniosek o zmianę art. 351 § 1 k.p.c., który zdaniem autora
petycji powinien otrzymać brzmienie: „Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia
wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia lub od doręczenia
odpisu wyroku z uzasadnieniem w następstwie złożenia wniosku na podstawie przepisu
art. 328 § 1, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o
natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które
według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu”.
24 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 czerwca 2019 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie wysłuchali informacji
o zagadnieniu petycji oraz zaprezentowane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego
dotyczące omawianego problemu. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili
o niepodejmowaniu prac nad petycją.
31. Petycja z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
w celu umożliwienia gminom odliczania podatku VAT z tytułu realizacji
inwestycji w części dotyczącej budowy socjalnych lokali mieszkalnych na
wynajem (P9-11/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
Przedmiotem petycji był postulat dotyczący umożliwienia gminom odliczania podatku
VAT z tytułu realizacji inwestycji w części dotyczącej budowy socjalnych lokali
mieszkalnych na wynajem, przy zastosowaniu współczynników określonych w art. 90
i art. 86 ust. 2a. W uzasadnieniu autor petycji podnosił, że „według Krajowej Informacji
Skarbowej gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę
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mieszkań socjalnych, gdyż nie istnieje związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą
opodatkowaną, gdy wynajem lokali socjalnych na rachunek własny wyłącznie na cele
mieszkaniowe, jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o
podatku od towarów i usług”.
24 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 czerwca 2019 r. rozpatrzyła petycję. Po wysłuchaniu informacji o
postulacie petycji oraz zaprezentowaniu interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej powiązanej z petycją, senatorowie przeprowadzili dyskusję.
Senatorowie nie podzielili argumentów przywołanych w petycji. W głosowaniu senatorowie
podjęli jednogłośnie decyzję o niepodejmowaniu prac nad petycją.
32. Petycja z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego, w zakresie umożliwienia nabywania nieruchomości przeznaczonych na
cel publiczny przez podmiot uprawniony do realizowania celu publicznego na
podstawie koncesji lub umowy z jednostką samorządu terytorialnego (P9-12/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.).
Przedmiotem petycji był wniosek o zmianę art. 2a ust. 3 pkt 1, który w opinii autora
petycji powinien otrzymać brzmienie: „Podmiot uprawniony na podstawie koncesji lub
umowy ze skarbem państwa lub jednostką samorządu terytorialnego na podstawie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego w jego granicach”.
24 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 czerwca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa z Departamentu Gospodarki Ziemią
Mariusz Drozdowski zaznaczył, że 26 czerwca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 26 kwietnia
2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw,
która w art. 2a ust. 4 pkt 5 realizuje postulaty petycji. W związku z czym, zasadne jest
niepodejmowanie prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili
nie podejmować prac nad petycją.
33. Petycja z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, w zakresie wyłączenia z ustawy gruntów rolnych i leśnych służących
realizacji inwestycji celu publicznego (P9-13/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
Autor petycji postulował zmianę przepisów ustawy w zakresie ułatwienia oraz
przyspieszenia realizacji inwestycji publicznych mających na celu poprawę infrastruktury
technicznej, tj. elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej.
24 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 czerwca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Na posiedzeniu Komisji obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska
oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy przedstawili ustne opinie o przedmiocie petycji.
Naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzenni Produkcyjnej
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w Departamencie Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka
Zdanowicz wskazała, że w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych istnieją już
regulacje, które wspierają inwestycje celu publicznego. Podkreślono, że w polskim
prawodawstwie istnieje również wiele specustaw, które mają na celu określenie warunków
realizacji celu publicznego oraz wyłączają stosowanie m.in. ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Przedstawicielka resortu wskazała, iż w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi trwają prace przygotowawcze mające na celu podjęcie zmian ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z tym do ministerstwa można zgłaszać
wszelkie wnioski i uwagi dotyczące ustawy. Ponadto, przedstawicielka ministerstwa
stwierdziła, że resort nie widzi potrzeby realizacji postulatów zawartych w petycji.
Głos zabrał również Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska
Jacek Sagan, który zgodził się ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podkreślił, iż obowiązujące przepisy w pełni regulują sprawy związane z inwestycjami celu
publicznego i nie ma potrzeby wprowadzania nowych zapisów do ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. W dyskusji Wicemarszałek Senatu Michał Seweryński zgłosił wniosek
o niepodejmowanie prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili
o nie podejmowaniu prac nad petycją.
34. Petycje z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w zakresie rozszerzenia katalogu celów publicznych,
określonych w art. 6 ustawy, poprzez dodanie parkingów publicznych, produkcji
energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby publiczne oraz umożliwienie
wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne podmiotom innym niż Skarb
Państwa lub gminy (P9-14/19).
Petycje indywidualne wniesione przez osobę fizyczną.
Dotyczyły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę treści art. 6 ustawy, poprzez dodanie do katalogu
celów publicznych:
 parkingów publicznych,
 produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby publiczne, a także
 przyznania innym podmiotom niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego uprawnień do wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne.
24 kwietnia 2019 r. petycje zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 17 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Głos zabrał Grzegorz Kubaszewski naczelnik Wydziału w Departamencie
Gospodarki Nieruchomościami z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który podkreślił, iż
tożsama petycja wpłynęła również do resortu, gdzie nie nadano jej dalszego biegu. Ponadto
przedstawiciel ministerstwa stwierdził, że rozszerzenie katalogu celów publicznych
winno następować z dużą ostrożnością, chociażby po to, aby wypełnić obowiązujące
w demokratycznym państwie prawa kryterium dopuszczalności i proporcjonalności
ograniczeń prawa własności.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Aleksander Pociej i Michał Seweryński
stwierdzając, że spełnienie postulatów zawartych w petycji ograniczy prawo własności.
Ponadto senator Michał Seweryński stwierdził, iż można byłoby rozważyć wprowadzenie do
ustawy definicji ogólnej celu publicznego dla zapewnienia trwałości i zabezpieczenia prawa
własności. Niemniej jednak złożony został wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją.
W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili nie podejmować prac nad petycją.
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35. Petycje z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie zmiany kryterium mocy
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w relacji do
obszarów ich rozmieszczenia, usunięcia kryterium oceny naruszenia zasad
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
dodania przepisów umożliwiających przenoszenie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego (P9-15/19).
Petycje indywidualne wniesione przez osobę fizyczną.
Dotyczyły ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
Autor petycji wnosił o:
 zmianę treści art. 10 ust. 2 w części dotyczącej kryterium mocy dla urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii z 100 kW do 1000 kW lub więcej,
 zmianę treści art. 28 ust. 2 poprzez wykreślenie słowa „istotne”,
 dodanie do art. 64 ust. 3 umożliwiającego przenoszenie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego za zgodą stron.
24 kwietnia 2019 r. petycje zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 17 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W trakcie dyskusji senatorowie wysłuchali opinii przedstawionej przez Izoldę
Buzer-Śmigiel, głównego specjalistę w Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju. Przedstawicielka resortu poinformowała, że tożsama petycja wpłynęła
również do ministerstwa i jest przedmiotem analizy. Ponadto, Izolda Buzer-Śmigiel
szczegółowo odniosła się do postulatów petycji. Przekazała, że budowa instalacji OZE o
mocy 100 kW w zależności od użytej technologii, w kontekście wymogów planistycznych,
zajmuje teren o różnej powierzchni np.: elektrownia wiatrowa zajmuje niewielki teren zaś
elektrownia słoneczna potrzebuje ok 2 ha, jeżeli posadowiona jest na gruncie. Zatem skala
inwestycji i jej zakres oddziaływania na istniejące zagospodarowanie będzie bardzo różny.
Następnie omówione zostały różnice pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy a decyzją o
lokalizacji celu publicznego. Przedstawicielka ministerstwa podkreśliła, że decyzja o
lokalizacji umożliwia na sięgnięcie do wywłaszczenia, jako procedury uzyskania praw do
nieruchomości i w kontekście możliwości przenoszenia decyzji, może być zagadnieniem
problematycznym.
Przekazana została też informacja, że resort obecnie pracuje nad projektem ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku w tym dokonywanie
cząstkowych zmian obecnie obowiązujących przepisów nie jest zasadne. Postulaty petycji nie
uzyskały akceptacji resortu.
Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony został
wniosek o niepodejmowaniu prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie
postanowili o niepodejmowaniu prac nad petycją.
36. Petycja z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (P9-16/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Krzysztofa Śnioszka.
Dotyczyła zmiany art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).
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Autor petycji wnosił o zmianę art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia
dla pieszych, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu
dla pieszych lub zbliżającemu się do takiego przejścia.”
W uzasadnieniu autor petycji powołał się na zatrważające statystyki dotyczące
śmiertelnych wypadków na przejściach dla pieszych w Polsce, w których poszkodowanymi są
często dzieci, matki z dziećmi lub osoby starsze.
W opinii wnoszącego petycję, w wielu krajach europejskich, m.in. w Norwegii,
Francji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Danii, Czechach, Bułgarii, Belgii czy Austrii –
obowiązujące tam przepisy zapewniają ochronę osobom zbliżającym się do przejścia dla
pieszych i sygnalizującym zamiar przekroczenia jezdni.
Zdaniem autora petycji, wprowadzenie postulowanej zmiany wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
24 kwietnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 17 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję na jej
postulatem. W posiedzeniu udział wzięli Dariusz Minkiewicz zastępca dyrektora
Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Jakub Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze oraz poseł Michał Szczerba przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W dyskusji podniesiono potrzebę budowania wspólnego bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, w tym wzrost edukacji obywatelskiej, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
drogowej (bezpiecznych przejść dla pieszych) oraz podniesienie przejrzystości przepisów
prawa regulujących tą materię.
Wicemarszałek Michał Seweryński złożył wniosek o dalsze procedowanie petycji oraz
rozszerzenie postulowanego zapisu „pieszemu zbliżającemu się do przejścia” o następujące
brzmienie „sygnalizującemu zamiar przejścia przez przejście dla pieszych”. Senatorowie
jednogłośnie postanowili o kontynuowaniu prac nad petycją.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji będzie kontynuowała prace nad
petycją.
37. Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy
(P9-17/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz. U. Nr 21, poz. 90 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę treści art. 5 ust. 2 i 4 poprzez zastąpienie wyrazów
„Radę Państwa” i „Rady Państwa” wyrazami „Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.
9 maja 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 17 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W trakcie dyskusji Wicemarszałek Michał Seweryński zauważył, że
odpowiednie przepisy o wyborze Prezydenta RP przekazały uprawnienia Rady Państwa
Prezydentowi RP. Ponadto Komisja analizowała już podobne petycje, których wskazywano
na nieaktualne nazewnictwo instytucji i urzędów, które były przekazywane odpowiednim
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podmiotom rządowym, jako zasygnalizowanie potrzeby opracowania jednego aktu prawnego,
który dokona derogacji nieaktualnej terminologii.
Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony został
wniosek o niepodejmowaniu prac nad petycją oraz propozycja przekazania informacji o
postulatach petycji do Rządowego Centrum Legislacji. W głosowaniu senatorowie
jednogłośnie postanowili o niepodejmowaniu prac nad petycją.
38. Petycja z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu
usunięcia niespójności art. 190 z art. 3045 (zatrudnianie osób poniżej 15 lat)
(P9-18/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Tomasza Jankowiaka.
Dotyczyła zmiany art. 3045 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Autor petycji wnosił o zmianę art. 3045 § 1 Kodeksu pracy poprzez nadanie mu
brzmienia: „Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia
przez nie 15 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego
działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego
inspektora pracy”.
W uzasadnieniu autor petycji stwierdził, że w Kodeksie pracy istnieje rozbieżność
zapisów art. 190 stanowiącego, że zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła
15 lat (z zastrzeżeniem kilku wyjątków) z art. 3045 określającym, że wykonywanie pracy lub
innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest
dozwolone, wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną,
sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zdaniem autora
petycji, wprowadzenie postulowanej zmiany, wpłynie na usunięcie niespójności w ustawie.
9 maja 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 17 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. W posiedzeniu Komisji udział wzięła Janina Suzdorf naczelnik Wydziału
w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która
przedstawiła negatywną opinię resortu o postulacie petycji. Przedstawicielka Ministerstwa
podkreśliła odmienność dwóch wskazanych przez autora petycji przepisów i wskazała, że
art. 190 Kodeksu pracy dotyczy zatrudniania osób młodocianych (15-18 lat), a art. 3045
reguluje kwestie zatrudniania dzieci do ukończenia przez nie 16. roku życia.
Zaproponowana przez wnoszącego petycję zmiana art. 3045 spowodowałaby
pogorszenie ochrony prawnej dzieci wykonujących prace lub inne zajęcia zarobkowe.
W dyskusji senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o niepodejmowanie prac nad
petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili o niepodejmowaniu prac
nad petycją.
39. Petycja z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego, w celu uznania skuteczności złożenia pisma
procesowego w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego,
w dowództwie jednostki wojskowej i u kapitana statku morskiego oraz nałożenie
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na strony i ich przedstawicieli obowiązku informowania sądu o każdej zmianie
miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby (P9-19/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany ustawy:
1) z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
2) z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1360 ze zm.).
Autor petycji wnosił o zmianę treści art. 57 § 5 pkt 6 K.p.a. i uznanie skuteczności
złożenia pisma procesowego przez osadzonego w administracji zakładu karnego lub aresztu
śledczego. W odniesieniu do procedury cywilnej autor petycji postulował o zmianę
brzmienia:
 art. 136 § 1 K.p.c. w celu nałożenia na strony i ich przedstawicieli obowiązku
informowania sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby,
 art. 165 § 3 K.p.c. w celu uznania skuteczności złożenia pisma procesowego przez
żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej oraz członka załogi statku polskiego u kapitana
statku morskiego.
9 maja 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 17 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Głos zabrał Rafał Flisikowski sędzia w Wydziale Prawa Cywilnego
Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie
Sprawiedliwości, który stwierdził, że w stosunku do art. 165 § 3 k.p.c. nigdy nie było żadnych
wątpliwości co do tego, że ten przepis odnosi się do pisma procesowego złożonego przez
osadzonego w areszcie śledczym czy zakładzie poprawczym. Ponadto istnieje szerokie
orzecznictwo Sądu Najwyższego z którego wynika, że obowiązek zawiadamiania zmiany
siedziby przez strony i ich przedstawicieli dotyczy także osób prawnych. W związku
z przedstawionym stanowiskiem przedstawiciel ministerstwa stwierdził, że zmiana
proponowana w petycji wydaje się być niezasadna.
Przewodniczący Robert Mamątow złożył wniosek o niepodejmowanie prac nad
petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili nie podejmować prac nad
petycją.
40. Petycja z dnia 27 marca 2019 r. (uzupełniona 9 maja 2019 r.) w sprawie podjęcia
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia
kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa
(P9-20/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.).
Autorka w uzasadnieniu petycji opisała ponad 30-letnie zatrudnienie w Narodowym
Banku Polskim i 9-miesięczną pracę w Państwowym Banku Kredytowym S.A. Jednocześnie
wskazała, że przez zapisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561) została pozbawiona prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji spółek powstałych w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych i banków. Autorka petycji stwierdziła, że wszyscy pracujący w dawnym
systemie, niezależnie od miejsca pracy i stanowisk, przyczynili się do powstania majątku
narodowego, który został sprywatyzowany, zatem powinni oni uczestniczyć w procesie
prywatyzacji na równych prawach. W ocenie autorki petycji, zaproponowany przez nią zapis
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w ustawie pozwoli jej na uzyskanie sprawiedliwości i otrzymanie nieodpłatnie akcji
Państwowego Banku Kredytowego S.A.
24 maja 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 31 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Podczas dyskusji głos zabrał senator Jan Rulewski, który złożył wniosek o
kontynuowanie prac nad petycją oraz stwierdził, że problem pominiętych obywateli przy
reprywatyzacji przedsiębiorstw państwowych rzeczywiście istniał i należałoby sprawdzić czy
istnieją możliwości zadośćuczynienia tym osobom. Głos zabrali również przewodniczący
komisji Robert Mamątow oraz wicemarszałek Michał Seweryński, którzy poparli stanowisko
o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów celem uzyskania opinii o możliwościach realizacji
postulatu petycji. W głosowaniu senatorowie postanowili kontynuować pracę nad petycją.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 13 lutego 2020 r. rozpatrywała petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Podsekretarz Sekretarz
Stanu Jarosław Wenderlich przedstawił przygotowaną przez KPRM opinię. Zgodnie
z zaprezentowanym stanowiskiem petycja nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zawarty
w niej wniosek znacząco utrudnia ocenę potencjalnego zakresu podmiotowego oddziaływania
proponowanego przepisu, a co za tym idzie oszacowanie skutków jego wprowadzenia,
zarówno w kontekście potencjalnego katalogu osób, których mógłby on dotyczyć, jak
również skutków finansowych dla Skarbu Państwa.
W dyskusji senator Gabriela Morawska–Stanecka złożyła wniosek o nie
podejmowanie prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie zdecydowali o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
41. Petycja z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w zakresie zmiany katalogu czynności służących realizacji
celu publicznego (P9-21/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Bogdana Żmijewskiego.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę katalogu czynności służących realizacji celu
publicznego, wskazując przy tym, że obecne brzmienie art. 6 ustawy jest niejasne, bowiem
przepis nie wskazuje różnic pomiędzy ruchomością i nieruchomością oraz gruntami
i nieruchomościami, co uniemożliwia realizację ustawowego celu publicznego. Zdaniem
autora petycji, proponowane poprawki przyczynią się do uporządkowania i ujednolicenia
nomenklatury ustawowej, a jednocześnie wprowadzą nowe cele publiczne, tj. produkcję prądu
i ciepła na sprzedaż oraz budowę mieszkań komunalnych.
24 maja 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 31 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję na jej
postulatem.
Senatorowie nie podzielili argumentów autora petycji i nie uwzględnili postulatów,
będących przedmiotem petycji. W głosowaniu komisja jednogłośnie postanowiła o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
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42. Petycja z dnia 7 maja 2019 r. (uzupełniona 21 maja 2019 r.) w sprawie podjęcia
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu
wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania przy wydaniu zarządzenia o
zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli sądowo administracyjnej
tych zarządzeń (P9-22/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla
pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
Autor petycji w uzasadnieniu podnosił, że ustawa nie przewiduje trybu sądowej
kontroli czynności organu, tj. Komendanta Wojewódzkiego lub Stołecznego, przy wydaniu
zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy. W obecnym stanie prawnym ten sam
organ rozpatruje swoje rozstrzygnięcie w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy. Taki stan
rzeczy autor petycji uważa za nieprawidłowy. W związku z powyższym wnosi o zmianę art.
12 ust. 5 poprzez nadanie mu nowego brzmienia w następujący sposób:
,,Osoba, której odmówiono udzielenia środków ochrony i pomocy, może w terminie
7 dni od dnia powiadomienia o odmowie złożyć wniosek do Komendanta Głównego Policji
(KGP) o ponowne rozpatrzenie sprawy. Właściwy komendant, za pośrednictwem którego
złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, może przychylić się do wniosku lub
niezwłocznie przekazać wniosek wraz z aktami do KGP.”
Ponadto autor petycji proponuje zmianę art. 12 ust. 6 i nadanie mu następującego
brzmienia:
,,Od orzeczenia KGP z ust. 5 przysługuje wnioskującemu zażalenie w trybie p.p.s.a.
do właściwego miejscowo sądu administracyjnego.”
24 maja 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 31 lipca 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Podczas dyskusji nad postulatem petycji głos zabrał senator Robert Mamątow
i senator Jan Rulewski, którzy stwierdzili, że w ich opinii problem podniesiony w petycji wart
jest rozważenia. W celu dokładnego zanalizowania zagadnienia przedstawionego w petycji
komisja postanowiła zasięgnąć opinii m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości.
W głosowaniu senatorowie postanowili kontynuować pracę nad petycją.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji będzie kontynuowała prace nad
petycją.
43. Petycja z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania prawa do
odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, której stosunek pracy został
rozwiązany w wyniku represji za działalność niepodległościową (P9-23/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Władysława Woszczynę.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2099).
Przedmiotem petycji było poszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania
odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z utratą pracy wskutek represji politycznych za
działalność niepodległościową. Autor petycji podnosił, że z powodu jego działalności
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niepodległościowej został zwolniony dyscyplinarnie z pracy, następnie przywrócony do pracy
po pół roku, jednak na niższe, gorzej wynagradzane stanowisko. Jego roszczenie o wypłatę
odszkodowania zostało przez sąd prawomocnie oddalone.
Wnoszący petycję postulował dodanie art. 8c w brzmieniu: „Osobie, której stosunek
pracy został rozwiązany w wyniku represji za działalność wobec niepodległego bytu Państwa
Polskiego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę
i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przepisy art. 8 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2c i ust. 3-5
stosuje się odpowiednio”.
Postulowane zmiany miały stanowić kompensatę wszystkich, a nie tylko
usankcjonowanych orzeczeniem organu państwowego, form represji doznanych przez osoby
prowadzące działalność niepodległościową.
26 czerwca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 7 sierpnia 2019 r. rozpoczęła prace nad petycją. Komisja wysłuchała
informacji o postulacie petycji oraz przeprowadziła dyskusję z udziałem Moniki
Kalinowskiej, dyrektora Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji
w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdziła m.in., że
przedmiot petycji pozostaje we właściwości Ministra Sprawiedliwości. Po przeprowadzonej
dyskusji senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu pisemnych opinii o postulacie petycji,
w tym Ministra Sprawiedliwości.
25 września 2019 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Stanowisko
Ministra Sprawiedliwości przedstawił Wojciech Ulitko, zastępca dyrektora Departamentu
Legislacyjnego Prawa Karnego, który poinformował, że propozycja zmian legislacyjnych
przedstawiona w petycji budzi zastrzeżenia resortu, (wskazane w informacji dla Komisji).
W opinii ministerstwa należy rozważyć wprowadzenie postulatu petycji do ustawy z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych. W dyskusji głos zabrał senator Zbigniew Cichoń, który
zaproponował złożenie w trybie art. 90d ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu, wniosku o
charakterze legislacyjnym (zawierającego wniosek petycji) do procedowanej na
85. posiedzeniu Senatu RP - ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 1296). Komisja w głosowaniu
jednogłośnie upoważniła senatora Zbigniewa Cichonia do złożenia wniosku legislacyjnego.
26 września 2019 r. senator Zbigniew Cichoń, na posiedzeniu Senatu w dyskusji nad
ustawą (druk senacki 1296), złożył wniosek legislacyjny zawierający postulat petycji.
Senat RP na 85. posiedzeniu 26 września 2019 r., po rozpatrzeniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, przyjął tę
ustawę bez poprawek. Tym samym poprawka zgłoszona przez senatora Zbigniewa Cichonia
w imieniu KPCPP nie została uwzględniona w ustawie, a prace nad petycją zakończono.
44. Petycja z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyjęcia do obliczania podstawy
wymiaru kapitału początkowego pracowników wynagradzanych w systemie
akordowym, którzy nie posiadają dokumentacji płacowej, kwotę przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (P9-24/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Elżbietę Cyrulczyk oraz 10 osób popierających
petycję.

40

Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Autorka petycji postulowała zmiany w ustawie emerytalnej w zakresie obliczania
podstawy wymiaru kapitału początkowego pracowników zatrudnionych w systemie
akordowym. W tym celu autorka petycji proponowała, aby osobom które nie mogą
udowodnić osiąganego wynagrodzenia z powodu braku dokumentacji płacowej, do obliczenia
podstawy wymiaru kapitału początkowego nie uwzględniać minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w tych okresach zatrudnienia, tylko przyjąć kwotę przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W związku z powyższym wnosiła o dodanie w art. 15 ust. 2c w brzmieniu: „Przepisu
ust. 2a nie stosuje się do pracowników akordowych, dla których przyjmuje się kwotę
obowiązującego w tym okresie przeciętnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie
do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy”.
W opinii autorki petycji, przyjęcie minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich
ubezpieczonych, którzy osiągają niskie i wysokie zarobki jest niesprawiedliwe i krzywdzące.
26 czerwca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 września 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz wysłuchała informacji o
zagadnieniu petycji. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Kubzdyl, dyrektor Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który
podkreślił, że ministerstwo uznaje sposób obliczania kapitału początkowego za optymalny.
Przedstawił także argumenty dotyczące negatywnej oceny resortu o postulacie petycji.
W dyskusji przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie
prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad
petycją.
45. Petycja z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu
Rzeczypospolitej (P9-25/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. poz. 25, ze zm.).
Autor petycji postulował dodanie w ustawie o orderach i odznaczeniach do art. 23
nowego ustępu 2a w brzmieniu: „Uroczystą odznaką godności Wielkiego Mistrza jest
Łańcuch Orderu Orła Białego ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą
z dnia 18 marca 1932 r. Łańcuch ten jest Klejnotem Rzeczypospolitej”.
9 lipca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 7 sierpnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. Po dyskusji senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu opinii Kancelarii Prezydenta
RP o postulacie petycji.
25 września 2019 r. Komisja kontynuowała prace nad petycją. Po zapoznaniu się
z opinią Kancelarii Prezydenta RP, zgłoszony został wniosek o podjęcie prac legislacyjnych
nad petycją. W głosowaniu senatorowie postanowili o podjęciu wstępnych prac dla
przygotowania założeń inicjatywy uwzględniającej postulat petycji.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
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Komisja 13 lutego 2020 r. podjęła prace nad petycją, po podsumowaniu
dotychczasowych prac i zapoznaniu się z opinią Kancelarii Prezydenta RP, przedstawioną
przez senatora Michała Seweryńskiego, wysłuchała informacji o postanowieniach projektu
ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach przygotowanego przez Biuro
Legislacyjne.
Senatorowie przegłosowali wniosek o podjęcie prac legislacyjnych realizujących
postulat petycji, przyjęli projekt ustawy i wskazali senatora R. Mamątowa, jako
przedstawiciela Komisji do dalszych prac nad tym projektem.
46. Petycja z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w celu
uzupełnienia art. 37 o ustęp 6 (upoważnienie sekretarza stanu do wykonywania
zadań nałożonych na ministra za pomocą zarządzenia ministra) (P9-26/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Romana Jacka Arseniuka.
Dotyczyła zmiany art. 37 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1171).
Autor petycji wnosił o dodanie w art. 37 ust. 6, w następującym brzmieniu: „Do
wykonania określonych zadań nałożonych na ministra przez prawo powszechnie
obowiązujące, minister może, wydając odpowiednie zarządzenie, upoważnić wyłącznie
określonego sekretarza stanu. Jeżeli elementem zadania jest wydanie w imieniu ministra
dokumentu opatrzonego podpisem, dokument powinien być opatrzony podpisem
wykonującego zadanie sekretarza stanu.”
W uzasadnieniu autor petycji podkreślał, że w jego opinii obowiązujący art. 37 ust. 2
ustawy o Radzie Ministrów nie daje ministrowi żadnej swobody co do przekazania
sekretarzowi stanu kompetencji do wykonania w jego imieniu całego zadania.
Wnoszący petycję proponował, aby minister w zarządzeniu upoważniał określonego
sekretarza stanu do wydania określonego rozporządzenia w jego imieniu. W opinii autora
petycji, sekretarz stanu powinien ponosić odpowiedzialność za przygotowanie tekstu projektu
rozporządzenia i złożyć pod nim podpis jako osoba upoważniona przez ministra.
9 lipca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 25 września 2019 r. zapoznała się z postulatem petycji. W posiedzeniu
udział wziął Tomasz Szczegielniak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
który poinformował, że tożsama petycja została skierowana do Prezesa Rady Ministrów. Przy
jej rozpatrywaniu, pod uwagę wzięto treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 kwietnia
2001 r. (sygn. akt U 7/00) oraz uchwałę Sądu Najwyższego z 14 listopada 2007 r., w której
sędziowie wskazali na podstawową różnicę między zastępstwem a wykonywaniem zadań „za
pomocą” osób wymienionych w art. 37 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów. Ostatecznie
postulat petycji nie został rozpatrzony pozytywnie. Senatorowie nie podzielili argumentów
przedstawionych w petycji. W głosowaniu senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu
prac nad petycją.
47. Petycja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe,
w zakresie usunięcia rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP, a w szczególności
naruszających konstytucyjną definicję małżeństwa oraz wypowiedzenie
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej (P9-27/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Legnickiej.
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Dotyczyła zmiany ustawy z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
poprzez dodanie art. 54a oraz wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Przedmiotem petycji był wniosek o wprowadzenie zmian ustawowych m.in. w taki
sposób, aby usunąć z polskiego systemu prawnego rozwiązania sprzeczne z Konstytucją RP,
naruszające konstytucyjną definicję małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety,
ograniczające autonomię rodziny, zmniejszające zarówno ochronę dzieci przed demoralizacją,
jak też konstytucyjnie umocowane pierwszeństwo rodziców w procesie wychowania dzieci.
Autorzy petycji wnosili również o wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
31 lipca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad
postulatami petycji. W posiedzeniu Komisji głos zabrał m.in. przedstawiciel Ministerstwa
Sprawiedliwości Artur Grajewski – zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego,
wskazując, że nie ma potrzeby interwencji legislacyjnej, gdyż postulaty petycyjne są
chronione przez Konstytucję RP. Dodatkowo w art. 7 ustawy Prawo prywatne
międzynarodowe zawarto klauzulę porządku publicznego.
Ponadto głos zabrała przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Marzena Bartosiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji
Społecznej, która zaznaczyła, że Konwencja powinna zawierać przepisy uniwersalne.
W Polsce zarówno ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak i Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie całościowo traktuje sprawę przeciwdziałania
przemocy. Ponadto Polska jako strona Konwencji jest zobowiązana do opracowania
pierwszego sprawozdania na temat środków wdrażania jej postanowień do 31 marca 2020 r.,
Ministerstwo koordynuje prace i po opracowaniu wniosków powinno się rozważyć dalsze
działania. Głos zabrała też przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Agata
Szypulska przedstawiając dane dotyczące przemocy w Polsce. Wskazała, że 25 listopada
przypada Międzynarodowy Dzień przemocy wobec kobiet oraz obecnie trwa kampania
„16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. W polskim systemie prawnym są pewne
luki m.in. brak jest regulacji chroniących przed przemocą ekonomiczną czy przemocą ze
strony byłego partnera/małżonka.
Przewodniczący Komisji dokonując analizy postulatów petycji stwierdził, że
Konwencja stambulska zawiera przełomowe przepisy, choć niektóre z nich stanowią
powtórzenie Konwencji CEDAW i ta regulacja jest potrzebna. Stanowisko zaprezentowane
w petycji uznano za nietrafione, zaś art. 7 Prawa prywatnego międzynarodowego zawiera
klauzulę porządku publicznego. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
48. Petycja z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich
funkcjonowania (P9-28/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Delegaturę Warmińsko-Mazurską „Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów” oraz petycja zbiorowa wniesiona przez Nowotarską Radę Seniorów.
Dotyczyły zmiany art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512).
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Autorzy petycji wnosili o zmianę art. 10a ustawy o samorządzie województwa, celem
stworzenia możliwości prawnych do powoływania wojewódzkich rad seniorów o charakterze
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.
Samorząd województwa powołując radę seniorów, z własnej inicjatywy lub na
wniosek zainteresowanych środowisk, byłby zobligowany do opracowania i nadania jej
statutu określającego tryb wyboru członków oraz zasady działania i finansowania. Nadto,
samorząd województwa mógłby w statucie jednostki pomocniczej zawrzeć upoważnienie do
tworzenia rad seniorów.
Wnoszący petycję zaproponowali, aby w stosunku do członków rady seniorów miały
zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w przedmiocie diet, zwrotu kosztów przejazdu, szkolenia oraz świadczeń zdrowotnych
i ubezpieczeń. Zdaniem autorów petycji, wprowadzenie postulowanej zmiany, wpłynie na
pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych w ramach społeczności lokalnej
i spowoduje wykorzystanie potencjału zarówno tego środowiska jak i podmiotów
działających na jego rzecz.
31 lipca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu (12
listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję na jej
postulatem. W posiedzeniu udział wziął Szymon Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu
Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który docenił
dotychczasową aktywizację seniorów oraz ich dorobek. Podkreślił, że resort poparł
procedowany w VIII kadencji Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie województw (druk
sejmowy 3606) realizujący postulat petycji i wprowadzający dalej idące rozwiązania prawne.
Jednakże projekt ustawy nie został rozpatrzony przed upływem VIII kadencji Sejmu.
Poinformował również o tym, że obecnie w ministerstwie nie są prowadzone żadne prace
legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy o samorządzie województwa.
Przewodniczący Komisji Aleksander Pociej złożył wniosek o zasięgnięcie opinii o
postulacie petycji u korporacji samorządowych różnych szczebli samorządu terytorialnego.
Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie postanowili o podjęciu prac nad petycją.
Decyzją Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
z 3 lutego 2020 r. obie petycje zbiorowe Komisja rozpatrzy łącznie.
Autorzy drugiej petycji zaproponowali, aby przepisy regulujące zasady działania oraz
finansowania rad seniorów były tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.
W gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rada gminy byłaby zobligowana do
utworzenia rady seniorów (ciała o charakterze doradczym), jeżeli z wnioskiem wystąpi co
najmniej 100 mieszkańców danej gminy, z których każdy ukończył 60 lat. Ponadto, nowe
przepisy stworzyłyby możliwość dofinansowywania przez radę gminy działalności rady
seniorów, poprzez diety lub zwroty kosztów podróży związanych z wykonywaną
działalnością.
Wnoszący drugą petycję, przewidują także zmianę ustaw: o samorządzie powiatowym
oraz o samorządzie województwa, tak by organy stanowiące tych jednostek samorządu były
upoważnione do tworzenia rad seniorów.
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49. Petycja z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia
przepisów karnych w art. 273 tej ustawy (P9-29/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Kacpra Płażyńskiego.
Dotyczyła wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.).
Przedmiotem petycji był wniosek o wprowadzenie następujących zmian:
 art. 8³ ust. 1ˡ w taki sposób, aby ograniczyć katalog osób mogących zostać
pełnomocnikami członków spółdzielni, poprzez zawężenie tego katalogu do małżonków,
wstępnych, zstępnych oraz innych członków spółdzielni mieszkaniowej;
 art. 8³ ust. 6 poprzez wprowadzenie obowiązku informowania o walnym
zgromadzeniu lub jego części na głównej stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej
pogrubioną czcionką wielkości minimum 14;
 art. 27³ poprzez uzupełnienie katalogu czynów podlegających karze za niewłaściwe
poinformowanie członków spółdzielni o zwołaniu walnego zebrania lub jego części;
 art. 27³ poprzez wprowadzenie kary ograniczenia wolności;
 dodanie art. 27³ª polegającego na wprowadzeniu obligatoryjnego zakazu
piastowania jakichkolwiek funkcji zarządczych i nadzorczych w spółdzielniach przez osoby
skazane prawomocnym wyrokiem z art. 27³ ustawy.
31 lipca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 7 sierpnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W dyskusji głos zabrał autor petycji Kacper Płażyński dowodząc, że
zaproponowane zmiany nie spowodują konfliktu z dotychczasowym prawem i nie
doprowadzą do wzrostu biurokracji. Petycja wynika z doświadczeń autora i ma na celu
wyeliminowanie nieprawidłowości w działaniach spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto, głos
zabrał przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Michał Mleczko, naczelnik
wydziału w Departamencie Mieszkalnictwa, wskazując że ministerstwo przedstawi pisemną
opinię o postulatach petycji.
Senator Łukasz Mikołajczyk zaznaczył, że do biur senatorskich przychodzą osoby,
które skarżą się na władze spółdzielni mieszkaniowych. W głosowaniu senatorowie
postanowili jednogłośnie kontynuować prace nad petycją i zwrócić się do Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrażenie opinii o postulatach
petycji, w związku z ewentualną ich realizacją.
W związku z niezakończeniem rozpatrywania petycji przed upływem IX kadencji
Senatu (12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji będzie kontynuowała prace nad
petycją.
50. Petycja z dnia 24 lipca 2019 r. (uzupełniona 30 lipca 2019 r.) w sprawie podjęcia
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli
zatrudnionych przed 1999 r. (P9-30/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Jarosława Kubrycza.
Dotyczyła ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.)
Autor petycji wnosił o zmianę ustawy w taki sposób, aby nauczyciele zatrudnieni
przed 1999 r. mogli przechodzić na emeryturę na zasadach obowiązujących w 1999 r. tj.
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w dniu zwarcia umowy o pracę. Autor petycji wnosi o zmianę art. 88 oraz przywrócenie
art. 89 i art. 91 ustawy.
31 lipca 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad
jej postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przedstawiciel resortu odnosząc się do postulatów
petycji stwierdził, że wprowadzenie reformy emerytalnej ograniczyło możliwość
przechodzenia na świadczenia emerytalne na podstawie posiadanych lat pracy, ale
wprowadzony został 10 letni okres dla nauczycieli, którzy do końca 2008 r. spełnili wymogi
okresu zatrudnienia i stażu pracy dydaktycznej i rozwiązali sami stosunek pracy, zatem nadal
mogli korzystać z uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Przedstawiciel Ministerstwa nie
podzielił opinii autora petycji o działaniu prawa na niekorzyść grupy nauczycielskiej.
Wyjaśnił, że w celu złagodzenia skutków reformy emerytalnej, wprowadzone zostało
przejściowe rozwiązanie – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W odniesieniu do
pozostałych postulatów petycji przedstawiciel resortu nie poparł ich zasadności. Przepisy, na
których oparte zostały postulaty petycji wygasły w 1991 r., w dniu wejścia w życie ustaw
o waloryzacji emerytur i rent.
Po dyskusji senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu opinii przedstawicieli związków
zawodowych o postulatach petycji.
51. Petycja z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji
sądowej i administracyjnej (P9-31/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Kamila Łagockiego.
Dotyczyła zmiany
 art. 871 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040),
 art. 125 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 676 ze zm.),
 art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2187 ze zm.),
 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.).
Autor petycji podnosił, że wnioskowane zmiany stanowią uzupełnienie dotychczas
podjętych działań legislacyjnych oraz umożliwią prowadzenie egzekucji należności innych
niż alimentacyjne na zadowalającym poziomie, utrudnią próby obejścia prawa i uchylania się
od realizacji obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym/wykonawczym.
7 sierpnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
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Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad
postulatami petycji. W posiedzeniu Komisji głos zabrał m.in. Marcin Uliasz – główny
specjalista, sędzia w Wydziale Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie
Legislacyjnym Prawa Cywilnego, wskazując, że omawiając postulaty petycji należy rozważyć
dwie wartości, prawo do skutecznej egzekucji przysługujące wierzycielowi, który słusznie
zasługuje na zaspokojenie swojego roszczenia oraz prawo do humanitarnego traktowania
dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, poprzez ochronę minimalnego wynagrodzenia za
pracę, uznanego za godziwe w rozumieniu art. 65 Konstytucji RP. Do dyskusji włączyła się
również Bożena Lenart – naczelnik Wydziału w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która poparła stanowisko swojego przedmówcy.
Jednocześnie podkreśliła, że przy ocenie wysokości kwoty wolnej od potrąceń należy brać
pod uwagę nie tylko stale rosnącą wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale
również koszty utrzymania. Tym samym ewentualne podjęcie prac nad postulatami petycji
wymaga szczegółowych analiz, jak obniżenie kwoty wolnej od potrąceń wpłynie na sytuację
majątkową dłużnika i jego rodziny.
Senatorowie zadecydowali o podjęciu prac nad petycją i zasięgnięciu opinii prawnych
o postulatach petycji, a także opinii związków zawodowych zrzeszających pracowników
i pracodawców oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
52. Petycja z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, w celu wprowadzenia artykułów zakazujących produkcji i sprzedaży
produktów spożywczych zawierających rakotwórczy olej palmowy (P9-32/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).
Autor petycji wskazał na szkodliwość działania oleju palmowego, podnosił, że
podczas podgrzewania oleju do temperatury ponad 200ºC powstają szkodliwe dla
zdrowia estry kwasów tłuszczowych glicydolu (GE) i estry kwasów tłuszczowych
3-monochloropropanediolu (3-MCPD) oraz 2-monochloropropanediolu (2-MCPD).
29 sierpnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad
postulatami zawartymi w petycji.
W dyskusji głos zabrała Małgorzata Jakóbczyk, naczelnik wydziału w Departamencie
Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, która
zasygnalizowała, że obecnie toczą się unijne prace legislacyjne w zakresie zbieżnym
z postulatami petycji. Senatorowie zadecydowali o podjęciu prac nad petycją.
53. Petycja z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2019 r. o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w celu objęcia ustawą placówek
gastronomicznych (P9-33/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466).
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W opinii autora petycji, pracownicy gastronomii zostali pokrzywdzeni
wprowadzeniem ustawy, która zezwala prowadzić ich działalność w niedziele i święta. Nie
mają więc możliwości spędzenia niedzieli w gronie rodzinnym, na co mogą liczyć
pracownicy supermarketów i galerii handlowych. Zdaniem autora petycji, rozszerzenie
ograniczenia handlu w placówkach gastronomicznych przyczyni się do zmniejszenia
sprzedaży fast foodów - głównie w niemieckich, włoskich, tureckich i amerykańskich
sieciach restauracji.
29 sierpnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz wysłuchała informacji o
postulacie petycji.
W posiedzeniu udział wzięła Monika Krupa - Leończyk Dyrektor Departamentu
Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, która podkreśliła, że resort nie popiera
postulatu petycji, stwierdziła także, że nie analizowano ewentualnych zmian w ustawie
w zakresie ograniczenia handlu przez kolejne podmioty. W dyskusji głos zabrała też Bożena
Lenart, naczelnik Wydziału w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, która poinformowała, że do resortu napływa wiele opinii dotyczących
ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz stwierdziła, że ministerstwo dostrzega potrzebę
analizy skutków funkcjonowania ustawy. Ponadto, głos zabrał Dariusz Mińkowski, zastępca
Głównego Inspektora Pracy, który wyraził negatywne stanowisko odnośnie ograniczenia
handlu w niedziele i święta w placówkach gastronomicznych, do których zalicza się:
restauracje, kawiarnie, bary mleczne i lodziarnie. Po przeprowadzonej dyskusji senatorowie
nie podzielili postulatów petycji. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie zadecydowali o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
54. Petycja z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
w celu wprowadzenia obowiązku montowania szyb i kratek oddzielających fotele
pasażerów od fotela kierującego taksówką (P9-34/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
Przedmiotem petycji był postulat wprowadzenia obowiązku zamontowania szyby lub
kratki oddzielającej tylne fotele pasażerów od fotela przedniego kierowcy taksówki. Takie
rozwiązanie byłoby bezpieczne dla kierowcy i ułatwiłoby wyegzekwowanie opłaty za kurs.
Proponowane w petycji rozwiązanie jest praktykowane w większości stanów w USA.
29 sierpnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad
zagadnieniem petycji. W posiedzeniu Komisji głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa
Infrastruktury p. Krzysztof Tomczak, zastępca dyrektora Departamentu Transportu
Drogowego, wskazując, że postulat zawarty w petycji nie powinien być uwzględniony, gdyż
nieznany jest koszt montażu takiej kratki/szyby, jej rozmiarów czy kwestii zamontowania.
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Komisja dokonując analizy postulatów petycji stwierdziła, że jest to dodatkowe
nałożenie kosztów i nie powinno się wprowadzać takiego obowiązku. Senatorowie
w głosowaniu jednogłośnie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
55. Petycja z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania
wizerunku osób pełniących funkcje publiczne bez ich zgody (P9-35/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Fundację „Władza bliżej ludzi”.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
Autorzy petycji postulowali wprowadzenie zmian do art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy
poprzez rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje
publiczne (tj. osoby powszechnie znanej, sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata,
komornika, notariusza, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych) bez ich zgody.
W opinii autorów petycji, wykonując zawody o bardzo wysokim znaczeniu
społecznym, lub mające realny wpływ na funkcjonowanie państwa, wizerunek takiej osoby
nie powinien podlegać ochronie w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych
przez nią. Wnioskodawcy uważają, że wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne (także
rektorzy, dyrektorzy szpitali, prezesi spółek państwowych) nie powinni móc się zasłaniać
brakiem zgody na publikowaniem swojego wizerunku. W ocenie autorów petycji,
utrzymywanie obecnego stanu prawnego godzi w jawność życia publicznego.
29 sierpnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. Na posiedzeniu obecny był przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Jacek Barski, który wyraził negatywną opinię o postulatach petycji. Zwrócił też
uwagę to, że stanowisko w sprawie tej petycji powinno zająć również Ministerstwo
Sprawiedliwości. W dyskusji głos zabrała senator Gabriela Morawska–Stanecka, która
zgłosiła wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją. Przeciwny wniosek zgłosił senator
Robert Mamątow, który wnosił o zasięgnięcie opinii resortu sprawiedliwości. W głosowaniu
Komisja zdecydowała o zwróceniu się do Ministerstwa Sprawiedliwości celem uzyskania
stanowiska o postulatach petycji.
13 lutego 2020 r. Komisja kontynuowała pracę nad petycją. Senatorowie zapoznali się
z pisemną opinią o postulatach petycji, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zgodnie ze stanowiskiem resortu ochrona wizerunku osób pełniących funkcje publiczne lub
wykonujące zawód zaufania publicznego (z wyjątkiem osób powszechnie znanych, których
wizerunek został rozpowszechniony w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych)
nie może być uznany za godzący w jawność życia publicznego. Ponadto, w opinii
podnoszono, że sam zakaz rozpowszechniania wizerunku w sytuacjach innych niż wskazane
przez przepisy prawa w żaden sposób nie wpływa na możliwość rozpowszechniania
informacji
dotyczących
działalności
funkcjonariuszy
publicznych
związanej
z wykonywaniem przez nich zadaniami.
W dyskusji głos zabrała Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska–Stanecka, której
zdaniem problematyka ochrony wizerunku jest w prawie krajowym wystarczająco określona
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i przepisy te nie wymagają zmiany. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie podjęli
decyzje o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
56. Petycja z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w celu doprecyzowania zasad uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczenie
możliwości zmiany tych planów po ich uchwaleniu na wniosek zainteresowanych
stron (P9-36/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Porozumienie Spółdzielni Mieszkaniowych
w Rzeszowie.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) poprzez dodanie art. 27 ust. 2 wprowadzającego nową
zasadę zmiany treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Autorzy petycji podnosili, że obowiązujące rozwiązania ustawowe w zakresie
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności
możliwości ich zmiany, nie zapewniają realizacji podstawowych celów ustawowych
w zakresie planowania przestrzennego tj. „zasady kształtowania ładu przestrzennego” oraz
„zasady zrównoważonego rozwoju”. Zatem konieczne jest, w ocenie autorów petycji,
wprowadzenie mechanizmów ustawowych, które ograniczałyby możliwość zmiany
miejscowych planów, byłyby gwarancją ich trwałości i zabezpieczałyby interes zarówno
mieszkańców i potencjalnych inwestorów.
11 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii Izoldy Buzar-Śmigiel, głównej specjalistki
w Wydziale Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Przestrzennej
Ministerstwa Rozwoju. Odnosząc się do postulatów petycji wskazała na prace resortu nad
reformą planowania przestrzennego w związku z ustaleniami strategii zrównoważonego
rozwoju, w tym prace nad uproszczeniem procesu inwestycyjnego i wprowadzeniem
racjonalnego gospodarowania przestrzeni tj. usunięcia lub zniwelowania negatywnych
skutków obecnych rozwiązań. W związku z trwającymi pracami ministerstwo nie przewiduje
jednostkowych zmian do ustawy. Jednocześnie z uwagi na wstępny charakter tych prac
i sytuację omawianych zagadnień, związaną ze reorganizacją i przejściem do
przekształconego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które obecnie ma nazwę
Ministerstwo Rozwoju, nie można stwierdzić czy kierunek rozpoczętych prac legislacyjnych
będzie utrzymany.
Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony został
wniosek o niepodejmowaniu prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie
postanowili o niepodejmowaniu prac nad petycją.
57. Petycja z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów (P9-37/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).
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Autor petycji, wnosił o uchylenie ustawy, która w praktyce nie funkcjonuje, ponieważ
nie jest możliwe podejmowanie działań na jej podstawie.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję na jej
postulatem. W dyskusji udział wzięli: Krystyna Teresa Panas przewodnicząca Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, Marek Walaśkiewicz dyrektor Departamentu Dialogu
i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Łukasz
Kosiedowski zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przedstawiciel resortu pracy poinformował o prowadzonych zaawansowanych pracach
nad projektem nowej ustawy mającej uregulować zasady funkcjonowania zawodu
psychologa, nie zgodził się z postulatem petycji w sprawie uchylenia obowiązującej ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Przewodnicząca Towarzystwa Krystyna Teresa Panas wyraziła sprzeciw wobec
postulatu petycji, zaapelowała o urzeczywistnienie prac nad nową regulacją prawną oraz
wydanie niezbędnych aktów wykonawczych. W opinii Łukasza Kosiedowskiego z Biura
RPO, istnieją dwa sposoby rozwiązania problemów dotyczących psychologów, wykonanie
postanowień obecnie obowiązującej ustawy albo przygotowanie nowego projektu ustawy.
Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie postanowili o niepodejmowaniu prac nad
petycją.
58. Petycja z dnia 11 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu
wprowadzenia do ustawy zapisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa
notarialnego wydanie przesyłki pocztowej ze skutkiem doręczenia (P9-38/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).
Autor w uzasadnieniu petycji podnosił, że w świetle obowiązujących przepisów nie
jest możliwe wydanie w placówce pocztowej przesyłek na podstawie pełnomocnictwa
notarialnego. Wnioskodawca postulował zmianę w tym zakresie poprzez wprowadzenie do
ustawy zapisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki
pocztowej ze skutkiem doręczenia.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. W dyskusji głos zabrał senator Robert Mamątow, który zgłosił wniosek o
zasięgnięcie opinii Ministerstwa Sprawiedliwości o możliwości realizacji postulatów petycji.
Komisja postanowiła zwrócić się do resortu sprawiedliwości celem uzyskania stanowiska
o petycji.
13 lutego 2020 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała
pracę nad petycją. Senatorowie zapoznali się z pisemną opinią o postulatach petycji,
przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ze stanowiska resortu wynika, że
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w chwili obecnej prowadzone są prace legislacyjne nad projektem, wprowadzającym do
Kodeksu postępowania cywilnego regulacji, która umożliwi odbiór korespondencji sądowej
osobie upoważnionej do odbioru przesyłek pocztowych w formie aktu notarialnego,
w szczególności w placówce pocztowej i we właściwym urzędzie gminy.
W dyskusji głos zabrał senator Aleksander Pociej, który podkreślił, że Komisja nie
powinna zajmować się petycją, jeżeli w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają tożsame prace,
gdyż ta sprawa z pewnością wkrótce zostanie zrealizowana i będzie przedmiotem rozpoznania
przez władze ustawodawcze. Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie podjęli decyzję
o niekontynuowaniu prac nad petycją.
59. Petycja z dnia 11 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do
pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia
pieniężnego (P9-39/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168).
Autor petycji postulował podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej i wykonującym niewolniczą
pracę na rzecz III Rzeszy.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. W dyskusji głos zabrał Tomasz Lis, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który stwierdził m.in., że
świadczenie pieniężne wypłacane osobom deportowanym jest traktowane jako akt
solidarności pokoleń, gdyż państwo polskie nie jest odpowiedzialne moralnie i prawnie za
wykonywanie pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy. Podkreślił także, że wysokość
świadczenia dla osób deportowanych uzależniona jest od możliwości budżetowych państwa
oraz liczebności tego środowiska. Poinformował również, że kiedy uchwalano ustawę
w 1996 r. środowisko deportowanych liczyło ok. 400 tys. osób, obecnie liczba ta zmniejszyła
się i wynosi powyżej 50 tys. osób, co może stanowić przesłankę do podwyższenia
świadczenia.
Po przeprowadzonej dyskusji, senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu pisemnej opinii
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o postulacie petycji.
60. Petycja z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 177 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy, w celu wprowadzenia zwiększonej ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży
(P9-40/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 ze zm.).
Przedmiotem petycji był wniosek o zwiększenie w prawie pracy ochrony zatrudnienia
kobiet w ciąży. Autorka petycji podnosiła, że od pierwszego dnia ciąży kobieta powinna
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zostać objęta ochroną prawa pracy, a nie jak jest obecnie – od trzeciego miesiąca ciąży, co ma
zapewnić stabilizację ubezpieczeniową i finansową oraz korzystne skutki bytowe.
W petycji zawarto wniosek dotyczący wprowadzenia do systemu prawa pracy
postanowień, na mocy których umowa zlecenia (obecnie uregulowana w ustawie – Kodeks
cywilny) przekształca się z mocy prawa w umowę o pracę na czas określony (do dnia
porodu), jeśli w okresie wykonania tej umowy pracownica zaszła w ciążę i urodziła dziecko.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. W dyskusji głos zabrała Bożena Lenart z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, która stwierdziła, że w lipcu 2019 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, a jej transpozycja do polskiego porządku
prawnego będzie wymagać obszernych zmian systemowych w dziale VIII Kodeksu pracy.
Postulat petycji odnoszący się do zwiększenia ochrony kobiet w ciąży poprzez nowelizację
art. 177 § 3 Kodeksu pracy będzie rozważany w trakcie prac legislacyjnych nad wdrożeniem
postanowień wspomnianej dyrektywy. Ministerstwo negatywnie wyraziło się o postulacie
przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę tylko z tego względu, że
pracownica jest w ciąży, bowiem o konieczności nawiązania stosunku pracy decydują
warunki świadczenia pracy, o których mowa w art. 221 Kodeksu pracy, a kwalifikacja prawna
danego stosunku jako stosunku pracy stanowi wyłączną kompetencję sądu pracy. Stanowisko
ministerstwa zostało w całości poparte przez Bartosza Kopcia z Departamentu Prawnego
Głównego Inspektoratu Pracy. W głosowaniu Komisja zdecydowała o niepodejmowaniu
dalszych prac nad petycją.
61. Petycja z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,
w celu wprowadzenia 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu dla studentów
studiów doktoranckich oraz zmiany ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych, w celu uregulowania zasad wydawania dowodu osobistego
małoletniemu w przypadku, gdy jego rodzice są w rozłączeniu (P9-41/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustaw:
 z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919
ze zm.),
 z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
Autorka petycji wskazała, że przepisy nie powinny różnicować uprawnień studentów
studiów doktoranckich i studentów studiów magisterskich, dlatego też zaproponowała
wprowadzenie 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu dla studentów studiów
doktoranckich.
W odniesieniu do drugiego postulatu petycji autorka postulowała zmianę treści
wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej w przydatku, gdy rodzice są
w rozłączeniu, tak, aby uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu małoletniego, wraz
z odpowiednim oświadczeniem, miał rodzic sprawujący wyłączną opiekę nad nim.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii Moniki Szczygielskiej, zastępcy dyrektora
Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W odniesieniu do postulatu dotyczącego objęcia ulgą grupy wskazanej przez autorkę
petycji: „studentów studiów doktoranckich”, przedstawicielka ministerstwa wniosła o
zaprzestanie prac nad tym wnioskiem. Przekazana została też informacja o planowaniu
rozpoczęcia prac nad nową ustawą o dokumentach paszportowych, która zastąpi obecnie
obowiązujące przepisy. W trakcie prac w resorcie przewiduje się również analizę uwag
obywatelskich kierowanych do urzędu, również postulatu omawianej petycji.
W odniesieniu do drugiego postulatu petycji tj. zasad wydawania dowodu osobistego
małoletniemu, w opinii ministerstwa, posiadanie dowodu osobistego przez dziecko jest
uprawnieniem a nie koniecznością, jego brak nie wpływa na sytuację dziecka w obrocie
prawnym. Obowiązujące regulacje rozwiązują postulat petycji. Rodzic sprawujący opiekę
może wystąpić o nowy dokument, jednocześnie unieważnić poprzedni przedstawiając
odpowiednie uzasadnienie.
Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony został
wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją W głosowaniu senatorowie jednogłośnie
postanowili o niepodejmowaniu prac nad petycją.
62. Petycja z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (P9-42/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustaw:
- z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 195 ze zm.) poprzez zmianę art. 22 w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o przyznanie świadczenia wychowawczego, zmiana powinna skutkować przyznaniem
świadczenia 500+ osobie, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem;
- z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682
ze zm.):
 w zakresie uwzględniania przez sąd zdania dziecka, które ukończyło 7 lat przy
ustalaniu nad nim opieki;
 pierwszeństwa adopcyjnego rodziny, w dalszej kolejności rodziny zastępczej
w Polsce, a w ostateczności rodziny zagranicznej pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości.
Dodatkowo autorka petycji postulowała wprowadzenie psychologii do szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. W posiedzeniu wzięła udział Agnieszka Strzelecka z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, która odnosząc się do postulatu petycji dotyczącego pomocy
państwa w wychowaniu dzieci, przypomniała krąg osób uprawnionych do pobierania
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świadczenia. Podkreśliła, że w świetle art. 22 tej ustawy, nie ma podstaw do uwzględnienia
postulatów petycji, bowiem art. 22 zawiera już podobne regulacje.
Senatorowie zadecydowali o podjęciu prac nad petycją i zwróceniu się do
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o
przedstawienie pisemnych opinii o zasadności postulatów zawartych w petycji.
63. Petycja z dnia 16 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika
(P9-43/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Kamila Łagockiego.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).
Przedmiotem petycji był wniosek o uchylenie art. 830 k.p.c., będącego podstawą
wydania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia
przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają
egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1385) oraz dodanie art. 8311 k.p.c., regulującego
problematykę przedmiotów należących do rolnika, które nie podlegają egzekucji w drodze
ustawy. Autor petycji wskazał, że proponowana przez niego zmiana ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, zrealizuje postulat regulowania praw i obowiązków w akcie
prawnym rangi ustawowej oraz postulat spójności systemu prawnego.
24 września 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 26 listopada 2019 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad
postulatami petycji. W posiedzeniu Komisji głos zabrał m.in. Marcin Uliasz, główny
specjalista, sędzia w Wydziale Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie
Legislacyjnym Prawa Cywilnego, wskazując, że przedmioty niepodlegające egzekucji
powinny stanowić materię ustawową. Ponadto podniósł, że można rozważyć zmianę przepisu
upoważniającego tak, by była ona zgodna z zasadą zupełności materii ustawowej.
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz stanu Szymon Giżyński,
uznał, że utrzymanie w mocy obowiązującego rozporządzenia jest słuszne, bowiem jego
zakres jest adekwatny do oczekiwań rolników.
Senatorowie zadecydowali o podjęciu prac nad petycją i zasięgnięciu opinii o
postulacie petycji.
64. Petycja z dnia 4 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi
nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego
(P9-44/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 825).
Autorka petycji w uzasadnieniu wskazała, że skargę nadzwyczajną może wnieść
jedynie Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Małych
i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Wnioskodawczyni uważa, że ta sytuacja powinna się zmienić i uprawnienie wniesienia skargi
nadzwyczajnej powinno przysługiwać również adwokatowi, radcy prawnemu oraz
rzecznikowi patentowemu. Autorka petycji podnosiła też, że decyzje podmiotów
uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej w imieniu wnioskodawców są najczęściej
odmowne, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia art. 45 Konstytucji RP - prawa
do sądu.
17 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 3 grudnia 2019 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. W dyskusji głos zabrał senator Robert Mamątow oraz senator Lidia Staroń.
W wystąpieniach senatorowie podnosili, że rzeczywiście istnieje duży problem z przyjęciem
tej skargi i długim okresem oczekiwania na rozpatrzenie wniosków kierowanych do
podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.
Senatorowie zgłosili chęć zapoznania się ze statystykami obrazującymi funkcjonowanie
skargi nadzwyczajnej.
Komisja zdecydowała o wystąpieniu m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości
i Rzecznika Praw Obywatelskich celem uzyskania danych w tej sprawie.
13 lutego 2020 r. Komisja kontynuowała pracę nad petycją. Obecna na posiedzeniu
Anna Kampa naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym
Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformowała, że autorce petycji (na
analogiczne postulaty) w imieniu resortu została udzielona odpowiedź, w której przekazano
negatywne stanowisko o kierunku zmian zaproponowanych w petycji. W dyskusji głos zabrał
senator Michał Seweryński, który stwierdził, że nie ma podstaw do tego, aby rozszerzać krąg
osób uprawnionych do wniesienia rewizji nadzwyczajnej. Senator złożył wniosek o
niepodejmowanie prac nad petycją. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska–Stanecka
poparła wniosek senatora Michała Seweryńskiego, gdyż w jej opinii istnieją poważne
wątpliwości natury konstytucyjnej, co do funkcjonowania w obrocie prawnym instytucji
skargi nadzwyczajnej. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie zadecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
65. Petycja z dnia 11 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, w celu umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed
upływem terminu umowy kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot
poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy
(P9-45/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła dodania art. 7211 w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
Autorka petycji wnosiła o dodanie nowego przepisu art. 7211 o brzmieniu:
„W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez biorącego pożyczkę (kredytobiorcę),
dający pożyczkę (kredytodawca) zobowiązany jest w terminie 30 dni, licząc od daty spłaty
całej pożyczki do proporcjonalnego zwrotu biorącemu pożyczkę (kredytobiorcy) kosztów
kredytu przypadających za pozostały okres obowiązywania umowy”.
Zdaniem autorki petycji, zaproponowana zmiana prawa cywilnego, spowoduje że
konsument lub przedsiębiorca, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa
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oraz sprawiedliwości społecznej, będzie miał prawo do uzyskania rekompensaty za koszty
bezpośrednio związane z przedterminową spłatą kredytu.
17 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. W dyskusji głos zabrali: Artur Zwaliński zastępca dyrektora Departamentu
Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Maciej Taborowski zastępca Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz mecenas Łukasz Merski z Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku
Banków Polskich. W ocenie Artura Zwalińskiego z Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, postulat petycji jest niezasadny, a wprowadzenie do przepisów
zaproponowanych przez autorkę petycji zmian może jedynie pogorszyć sytuację
konsumentów. Maciej Taborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodził się
z postulatem petycji dotyczącym wprowadzenia zmiany na gruncie ustawy o kredycie
konsumenckim, ze względu na potrzebę zwiększenia skuteczności ochrony kredytobiorców,
w związku z zachowaniami rynku finansowego. Z kolei mec. Łukasz Merski, poinformował
o toczących się rozmowach Związku Banków Polskich z Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, mających na celu ustalenie algorytmu metody zwrotów, w związku
z przedterminową spłatą kredytu konsumenckiego w całości lub części. Senatorowie
zadecydowali o podjęciu prac nad petycją.
66. Petycja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy oraz niektórych innych ustaw, w celu zobowiązania osób, które
uzyskały mandat w wyborach powszechnych do reprezentowania swoich
wyborców do końca kadencji organu, do którego zostali wybrani (P9-46/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustaw:
- z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)
poprzez dodanie § 5 w art. 11 oraz usunięcie art. 335 ustawy,
- z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282) poprzez dodanie art. 6b i 6c,
- z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1915 ze zm.) poprzez uzupełnienie art. 3 o pkt 6,
- z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1799) poprzez dodanie ust. 3 w art. 30.
Autor petycji wnosił o dodanie w Kodeksie wyborczym w art. 11 nowego § 5
stanowiącego, że osobie, która uzyskała mandat w wyborach powszechnych nie wolno:
kandydować w innych wyborach, ubiegać się ani piastować innego stanowiska publicznego.
Zakazy trwają od momentu ogłoszenia wyników wyborów, w których dana osoba startowała,
aż do końca kadencji. Nadto, rozwiązany zostanie stosunek pracy, jeżeli ta osoba jest
zatrudniona: w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku cywilnym lub
kierowniczym w służbach mundurowych, w spółce Skarbu Państwa, w miejscach o których
mowa w art. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Wnoszący petycję, zaproponował także usunięcie art. 335 Kodeksu wyborczego,
zgodnie z którym w podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych
komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju.
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Pozostałe propozycje nowelizacji ustaw: o pracownikach samorządowych, o
pracownikach urzędów państwowych, o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowiły
konsekwencje zmian zaproponowanych w Kodeksie wyborczym.
Zdaniem autora petycji, uniemożliwienie ubiegania się o stanowiska w ramach
instytucji publicznych osobom, które zostały wybrane w wyborach powszechnych, stanowi
pewną gwarancję dla wyborców, którzy im zaufali i wybrali na swoich reprezentantów.
17 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W posiedzeniu udział wziął Grzegorz Gąsior, ekspert w Zespole Prawnym
i Organizacji Wyborów z Krajowego Biura Wyborczego. W dyskusji senatorowie nie
podzielili zasadności postulatów przedstawionych w petycji. W głosowaniu senatorowie
jednogłośnie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
67. Petycja z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na
podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą,
bez względu na miejsce położenia domu pomocy (P9-47/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę art. 52 ust. 2a ustawy, który został dodany na mocy
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (…). Przepis art. 52
ust. 2a stanowi, że „rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy zawartej
przez osobę fizyczną albo organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu na
miejsce położenia rodzinnego domu pomocy”.
Autor petycji informował, że prowadzi rodzinny dom pomocy, który jest usytuowany
na terenie gminy Lubicz (2 km od Torunia), zaś umowę na usługi opiekuńcze zawarł
z Prezydentem Miasta Torunia. Dom funkcjonuje ponad trzy lata, a umowa wygasa z końcem
2020 r. Wnoszący petycję podnosi, że w świetle wskazanego przepisu jego działalność
gospodarcza ulegnie likwidacji, a podopieczni opuszczą dom, gdyż jak podaje „Gmina Lubicz
nie wyraża zainteresowania takimi usługami, natomiast Toruń tak”. Autor petycji postuluje
wprowadzenie zmiany w art. 52 ust. 2a, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu
pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą,
bez względu na miejsce położenia domu pomocy.
W opinii autora petycji likwidacja tego domu jest nieuzasadniona, gdyż brakuje miejsc
w domach pomocy społecznej, a rodzinny dom pomocy jest alternatywą dla ludzi starszych.
Ponadto, podopieczni tego domu nie chcą go opuszczać, traktują go jak własny, gdzie czują
się bezpieczni, a przede wszystkim kochani i potrzebni.
28 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpoczęła rozpatrywanie petycji oraz wysłuchała
informacji o zagadnieniu petycji. Uczestnicząca w posiedzeniu Krystyna Wyrwicka dyrektor
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Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej poinformowała m.in., że wprowadzony do ustawy o pomocy społecznej przepis
ma celu uporządkowanie spraw związanych z funkcjonowaniem rodzinnych domów pomocy
oraz dobro osób w nim przebywających. Stwierdziła także, że prowadzenie rodzinnego domu
pomocy na podstawie umowy z właściwą gminą ze względu na miejsce jego położenia
spowoduje, że gmina w ramach nadzoru będzie przeprowadzać w nim kontrole. Ponadto
dodała, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (…) był przez półtora roku
w konsultacjach społecznych i nie zgłaszano do niego uwag wskazanych w petycji.
Głos zabrał także autor petycji, który m.in. podniósł sprawę prowadzonego przez
niego domu, przeprowadzanych w nim kontroli oraz uzasadniał swój postulat petycyjny.
Senatorowie przeprowadzili dyskusję nad problematyką petycji i postanowili
kontynuować prace oraz wystąpić do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
o opinię o petycji.
68. Petycja z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej ochrony i ratowania życia i godności człowieka
(P9-48/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Przedmiotem petycji był wniosek o uchwalenie „niepolitycznej ustawy na rzecz życia
ludzkiego i godności wynikających z historycznego faktu przyjęcia chrztu Polski”. Autor
petycji wskazał, że ochrona życia i godności człowieka mieści się w zakresie spraw
ogólnoludzkich, zaprezentował argumenty pro-life, o ochronie życie ludzkiego od poczęcia
do naturalnej śmierci - w treści petycji przedłożył swój projekt ustawy.
28 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatem. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o nie podejmowaniu dalszych prac
nad petycją.
69. Petycja z dnia 23 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 59819 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia możliwości rozpoznania
przez sąd opiekuńczy wniosku o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej
za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach
z dzieckiem, w sytuacji gdy upadła wcześniejsza podstawa prawna w postaci
zabezpieczenia kontaktów (P9-49/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany art. 59819 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).
Autor petycji wnosił o dodanie w Kodeksie postępowania cywilnego do art. 58919
nowego § 3 o następującej treści: ,,Wykonalność orzeczenia lub ugody jest oceniana przez sąd
zgodnie z wnioskiem w okresie ich wcześniejszych naruszeń”.
Wnioskodawca wskazał, że powyższe uregulowanie pozwoli na większą wykonalność
orzeczeń i ugód sądowych, które dotyczą zabezpieczonych kontaktów rodzica z dzieckiem, a
przede wszystkim będzie miało wpływ na przymuszenie osoby niewykonującej obowiązków
zawartych w tych orzeczeniach i ugodach do ich wykonywania pod groźbą sankcji
finansowej.
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28 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. W dyskusji głos zabrała senator Gabriela Morawska–Stanecka, która stwierdziła,
że petycja jest nie zasadna. Kontakty rodziców z dziećmi są sprawami bardzo wrażliwymi,
gdzie najważniejszym dobrem, jest dobro dziecka. W chwili obecnej nie dostrzega się
potrzeby zamiany przepisów w sposób zaproponowany przez autora petycji.
Senatorowie nie podzielili argumentów autora petycji. W głosowaniu senatorowie
jednogłośnie zadecydowali o nie podejmowaniu prac nad petycją.
70. Petycja z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku
Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby dostosować je do obecnych
uwarunkowań Państwa Polskiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego
(P9-50/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Petycja zbiorowa wniesiona przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową w
Kruszynianach.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r. Nr 30,
poz. 240 ze zm.)
Przedmiotem petycji był wniosek o wprowadzenie następujących zmian:
- usunięcie art. 6 ust. 1 i 3, art. 7, art. 9, art. 10 ust. 2, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15,
art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 ust. 1 i 2, art. 21, art. 23, art. 28 ust. 3, art. 30, art. 33, art. 34
ust. 1 i 2, art. 38 oraz art. 43, w celu dostosowania przepisów do obecnych uwarunkowań;
- uchylenie art. 29 w zakresie opłat pocztowych, z uwagi na bezcelowość utrzymania
tej regulacji.
28 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Decyzją Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
z 23 stycznia 2020 r. obie petycje – indywidualna i zbiorowa – były rozpatrywane przez
Komisję łącznie.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrywała petycje oraz zapoznała się z informacjami o
zagadnieniach petycji. Uczestniczący w posiedzeniu Mariusz Radajewski przedstawiciel
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Naczelnik Wydziału Rejestru Kościołów
i Innych Związków Wyznaniowych w Departamencie Wyznań Religijnych, Mniejszości
Narodowych i Etnicznych stwierdził, że resort zdaje sobie sprawę z archaiczności zapisów
ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz, że nowelizacja ustawy jest potrzebna. Jednocześnie stwierdził, że
przedstawione w petycji z dnia 24 października 2019 r. postulaty nie rozwiązują jednak
problemów kompleksowo.
W dyskusji senator Michał Seweryński zwrócił uwagę, że Konstytucja RP w art. 25
ust. 5 stanowi, że stosunki między Rzecząpospolitą Polską, a innymi kościołami oraz
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związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez
Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami. W związku z powyższym istnieją
rozwiązania, które dają możliwość uregulowania przedstawionego w petycjach problemu
poprzez zawarcie umowy z Radą Ministrów. Głos zabrał również senator Robert Mamątow,
który zgłosił wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją oraz wnioskował o przekazanie
informacji o postulatach petycji do Rządowego Centrum Legislacji celem wykorzystania
w przyszłych pracach.
W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili o niepodejmowaniu prac nad
petycją. Ponadto, komisja zadecydowała o skierowaniu pisma do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów wraz z opinią o pilności postulatów zawartych w petycjach.
71. Petycja z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w celu skrócenia czasu, po którym gasną prawa autorskie
w związku z rozporządzeniem zawartym w testamencie (P9-51/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła dodania nowego art. 967a do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz dodania nowego art. 40a do ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
Autor petycji wnosił o dodanie do Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych przepisów dotyczących nowego terminu wygaśnięcia
majątkowych praw autorskich. Zdaniem autora petycji, dzięki wprowadzeniu proponowanych
petycją zmian, wygaśnięcie majątkowych praw autorskich mogłoby nastąpić z chwilą śmierci
autora, jeżeli ten wyraźnie to zaznaczy w swoim testamencie.
Wnioskodawca petycji wskazał, że zaproponowane zmiany będą uzupełnieniem
art. 64 Konstytucji RP, który zapewnia każdemu prawo do własności i innych praw
majątkowych, a także prawo do dziedziczenia.
31 października 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem tej petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję oraz zapoznała się z materiałami
petycyjnymi.
Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia
Artur Grajewski zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego
stwierdził, że co do zasady nie ma potrzeby wprowadzania regulacji zaproponowanej
w petycji. Jest to uzasadnione tym, że postulowane zmiany mogą być sprzeczne z aktami
prawa międzynarodowego. W dyskusji głos zabrał senator Michał Seweryński, który
stwierdził, że przedstawiona w petycji sprawa dotyczy nie tylko prawa spadkowego, ale
również niebagatelnej sprawy dziedzictwa narodowego. Senator postawił otwarte pytanie, czy
Komisja nie powinna zastanowić się nad tym, czy pierwszeństwo woli spadkodawcy nie
powinno występować przed przepisem prawa w sytuacji, gdy spadkodawca postanowi
w rozporządzeniu testamentowym o wygaśnięciu praw autorskich do dzieła z chwilą jego
śmierci. Senator postawił wniosek o zasięgnięcie opinii o postulatach petycji. Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka złożyła wniosek o niekontynuowanie prac nad petycją.
W głosowaniu senatorowie postanowili nie podejmować prac nad petycją.
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72. Petycja z dnia 29 października 2019 r. (uzupełniona 30 i 31 października 2019 r.)
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia
26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do
wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (P9-52/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2050 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę art. 27 ustawy poprzez nadanie uprawniania do
wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu Przewodniczącemu Trybunału Stanu.
W ocenie wnoszącego petycję, zapis ustawy wskazujący Sejm, jako organ uprawniony do
wydania regulaminu Trybunałowi Stanu nie znajduje odzwierciedlenia w art. 10 i art. 173
Konstytucji RP.
12 listopada 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 12 lutego 2020 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie po wysłuchaniu opinii
przedstawionej przez przedstawiciela Biura Legislacyjnego oraz przeprowadzeniu dyskusji
nad postulatem petycji zadecydowali o zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Trybunały
Stanu – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o postulacie petycji.
73. Petycja z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu uregulowania sytuacji
kredytobiorcy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zmian w stosunkach
gospodarczych po powstaniu zobowiązania kredytowego (P9-53/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła dodania art. 3572 § 1 i 2 w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).
Autorka petycji wnosiła o dodanie nowych przepisów do prawa cywilnego o
następującym brzmieniu:
– art. 3572 § 1 „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, po powstaniu
zobowiązania spełnienie świadczenia dla jednej ze stron groziłoby rażącą stratą, a dla drugiej
stałoby się rażącym wzbogaceniem sąd może po rozważeniu interesów stron i zgodnie
z zasadami współżycia społecznego zmniejszyć albo zwiększyć wysokość świadczenia lub
sposób spełnienia świadczenia. Sąd może zmienić istotne warunki umowy z dniem
wcześniejszym niż dzień występowania powództwa, jeżeli do nadzwyczajnej zmiany
stosunków doszło jeszcze przed wytoczeniem powództwa.”;
– art. 3572 § 2 „Jeżeli świadczenie rażąco wzbogacone o którym mowa w § 1 zostało
w całości lub w części spełnione przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu stosuje się
odpowiednio”.
Zdaniem autorki petycji, proponowana zmiana prawa cywilnego ureguluje sytuacje
kredytobiorców, gdy po zawarciu przez nich zobowiązania nastąpi nadzwyczajna zmiana
stosunków gospodarczych, a w szczególności, gdy jedna strona umowy będzie rażąco stratna,
a druga nadmiernie wzbogacona.
Wnosząca petycję zaproponowała, aby w takich przypadkach sąd mógł zmienić istotne
warunki umowy, a w szczególności zwiększyć należne świadczenie lub zmienić sposób
wykonywania świadczenia. Zgodnie z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, taka
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osoba mogłaby żądać zmiany warunków umowy, także z datą wcześniejszą aniżeli dzień
wytoczenia powództwa, a zwłaszcza z datą, gdy doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków.
12 listopada 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
W związku z nierozpatrzeniem petycji przed upływem IX kadencji Senatu
(12 listopada 2019 r.), zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją.
Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu udział wziął
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Artur Grajewski, zastępca dyrektora
Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego, który nie poparł zaproponowanej zmiany
przepisów. W opinii ministerstwa, obecnie funkcjonująca clausula rebus sic stantibus
(art. 3571) spełnia przesłanki przedstawione w postulacie petycji. Przedstawiciel resortu
podkreślił także, że przywołany w petycji problem umów kredytowych we frankach
szwajcarskich, powinien być rozpatrywany w kontekście bogatego orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w szczególności wyroku z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie C-280/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG).
Senatorowie nie podzielili argumentów petycji. W głosowaniu senatorowie
zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
74. Petycja z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zaostrzenia przepisów karnych wobec osób, które świadomie
zanieczyszczają środowisko oraz wprowadzenia rozwiązań, które będą miały na
celu wspieranie ochrony środowiska (P10-01/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną
Przedmiotem petycji był wniosek o wprowadzenie zmian przepisów w taki sposób,
aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska, złemu składowaniu odpadów i utylizacji
zanieczyszczeń. Autor petycji wnioskował o zaostrzenie prawa wobec osób, które świadomie
dokonują powyższych czynów, obarczenia osób winnych i skazanych prawomocnych
wyrokiem sądu, grzywną w wysokości 20 tys. zł oraz przekazania tych środków na programy
wspierające środowisko. Ponadto autor wnosił o wymierzenie kary od 3 miesięcy do 3 lat
pozbawienia wolności oraz obciążenie kosztami związanymi z oczyszczeniem i usunięciem
zanieczyszczenia wobec osób odpowiedzialnych za te czyny.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu uczestniczyły: Izabela
Szadura, dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarki Odpadami z Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska oraz Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu. W ich opinii, nie ma potrzeby zaostrzania
przepisów Kodeksu karnego w zakresie nieprawidłowych postępowań z odpadami.
Obowiązujące przepisy wydają się być adekwatne do obecnych potrzeb oraz wystarczająco
surowe i odstraszające dla zanieczyszczających środowisko. Senatorowie w dyskusji
nie podzielili argumentów petycji. W głosowaniu senatorowie zadecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
75. Petycja z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej,
w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby nadesłane do postępowania
rekrutacyjnego niepodpisane CV nie stanowiło podstawy odrzucenia zgłoszonej
kandydatury (P10-02/19).
Petycja indywidulana wniesiona przez osobę fizyczną.
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Autor petycji postulował uregulowanie postępowania rekrutacyjnego, w taki sposób,
aby w toku tego postępowania nie odrzucać kandydatów aplikujących na wolne stanowiska
pracy w administracji publicznej, z powodu braku własnoręcznego podpisu życiorysu (CV).
Postulat petycji wynikał z doświadczeń w uczestniczeniu w postępowaniu
rekrutacyjnym, w którym kandydatura została odrzucona tylko z powodu niepodpisanego CV.
Autor petycji nie precyzował oczekiwanych rozwiązań prawnych, wskazał na
regulacje, które w jego opinii mogłyby mieć zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych.
1. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 64 § 2 stanowi, że „jeżeli podanie
nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do
usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”. W petycji
wskazano, że przepis ten można zastosować przy postępowaniach rekrutacyjnych, gdyż
dokument - CV jest faktycznie podaniem o przyjęcie do pracy.
2. Autor petycji przytoczył wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2000 r. (sygn. akt
I PKN 575/99), który w uzasadnieniu stwierdził, że według art. 11 Kodeksu pracy,
nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną, wymaga zgodnego
oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Wola osoby dokonywającej czynności prawnej
może być wyrażona w sposób wyraźny lub w sposób dorozumiany, to jest przez takie jej
zachowanie, które nie pozostawia wątpliwości co do rzeczywistych intencji tej osoby.
Według autora petycji, wysłanie do komisji rekrutacyjnej, dokumentów aplikacyjnych
bez podpisanego CV, można by uznać za czynność dorozumianą w tym sensie, że
oświadczenie woli wskazane w art. 245 k.p.c. w kontekście naboru na wolne stanowiska
pracy można uznać za czynność prawną per facta concludentia (w sposób dorozumiany).
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. Senatorowie nie podzielili argumentów autora petycji i nie uwzględnili postulatów
zgłoszonych w petycji. W głosowaniu senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu
dalszych prac nad petycją.
76. Petycja z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
w celu uchylenia obowiązku posiadania konta VAT w firmowych rachunkach
bankowych oraz wprowadzenia innego sposobu rozliczania podatku VAT
z urzędem skarbowym (P10-03/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
Autorka petycji postulowała zmianę przepisów wprowadzających obowiązek
posiadania konta VAT w firmowych rachunkach bankowych i wprowadzenia innego sposobu
rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym tzn.: wprowadzenia obowiązku rozliczania
przedsiębiorcy z urzędem skarbowym w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury lub
wykonania usługi.
W ocenie autorki obowiązujące zapisy ustawy wpływają negatywnie na rozwój firm,
gdyż środki przekazane na konto VAT, są środkami, którymi przedsiębiorca nie może
dysponować w sposób dowolny np.: dokonać zakupu sprzętu czy zainwestować w rozwój
firmy.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. Przedstawicielka Ministerstwa Finansów, obecna na posiedzeniu komisji, negatywnie
odniosła się do postulatów petycji. Senatorowie w dyskusji nie podzielili argumentów autorki
petycji. W głosowaniu senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad
petycją.
Petycja z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
w celu wzmocnienia ochrony dziecka, poszerzenia regulacji dotyczących pieczy
naprzemiennej oraz wprowadzenia ustawowej definicji dobra dziecka i alienacji
rodzicielskiej (P10-04/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Macieja Wojewódkę.
Dotyczyła zmiany art. 58 § 1a, art. 107 § 2, art. 1134 i art. 1135 oraz dodania nowego
art. 58 § 1c, art. 95 § 5, art. 97 § 3 i art. 1137 do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086).
Autor petycji w szerokim uzasadnieniu petycji wnosił o dodanie i zmianę brzmienia
przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie zdefiniowania w ustawie pojęć:
dobro dziecka i alienacja rodzicielska. Ponadto postulował wprowadzenie i zmianę przepisów
ustawy, które mają na celu wzmocnienie ochrony dziecka oraz poszerzenie regulacji
dotyczących pieczy naprzemiennej.
Autor petycji wyraził opinię, że brak w obowiązujących przepisach prawa rozwiązań
ujętych w petycji jest istotnym problemem, który powinien zostać ustawowo uregulowany dla
dobra i interesu dziecka. Autor petycji stoi na stanowisku, że zakres zmian, które wskazał
w petycji, jest od lat zaniedbywany i podejmowane dotychczas działania były
niewystarczające i nieadekwatne.
W uzasadnieniu petycji zwrócił uwagę na niespójność terminologii stosowanej
w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Dziecka z Kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym, co w konsekwencji powoduje wyżej już wspomnianą
nieostateczną ochronę interesu i dobra dziecka.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i zapoznała się z materiałami
petycyjnymi. W posiedzeniu udział wziął przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia
Dariusz Cieślik, dyrektor w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, który zaznaczył,
że tożsama petycja wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort 22 lutego 2020 r.
udzielił bezpośredniej odpowiedzi autorowi petycji. Odnosząc się do postulatów
rozpatrywanej petycji przedstawiciel resortu sprawiedliwości podnosił, że przepisy Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego dotyczące władzy rodzicielskiej zmieniły się istotnie od sierpnia
2015 r. Zmiana ta miała również wpływ na uregulowanie pieczy naprzemiennej.
Stanowisko resortu odnoszące się do zdefiniowania pojęcia dobra dziecka w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym jest sceptyczne. Zdaniem przedstawiciela resortu, pojęcie dobra
dziecka jest pojęciem obszernym i bardzo trudnym do zdefiniowania. Nie odnosi się do
faktów, relacji czy innych procesów i jest na tyle obszerne i pojemne, że daje swobodę
przewidywania sytuacji stanów faktycznych, których przepisami nie jesteśmy w stanie na
przyszłość przewidzieć. W odniesieniu do postulatu zwiększenia możliwości dostępu
rodziców do dokumentacji lekarskiej i szkolnej dziecka resort zajął stanowisko pozytywne,
w którym podnoszono, że można rozważyć uszczegółowienie przepisów w tym zakresie.
Przedstawiciel resortu zajął też stanowisko w sprawie alienacji rodzicielskiej,
w którym podniósł, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią o egzekucji
kontaktów rodzica z dzieckiem do których nie doszło. Jak podnoszono, przepisy o egzekucji
77.
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sprawdzają się, chociaż istniej margines spraw, w których brak kontaktu z dzieckiem jest
związany jedynie ze sporem pomiędzy rodzicami dziecka. Dodano również, że
w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace nad zmianą Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, do których zaproszono również autora przedmiotowej petycji.
Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o nie kontynuowanie prac nad petycją.
Stwierdził, że sprawa przedstawiona w petycji nie jest możliwa do uregulowania przepisami
prawa. Są to sprawy bolesne, dotyczące stosunków pomiędzy byłymi małżonkami lub
partnerami, gdzie dziecko staje się przedmiotem przetargu pomiędzy jego rodzicami. Senator
podkreślał, że główną i wystarczającą rolę przy orzekaniu w sprawie kontaktów rodziców
z dziećmi stanowi przepis mówiący, że sąd orzekający ma zawsze mieć na uwadze dobro
dziecka. Senatorowie nie poparli postulatu petycji, w głosowaniu zadecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
78. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
uchwałodawczej upamiętniającej 158 Cichociemnych przerzuconych z lotniska
Tempsford do okupowanej Polski (P10-05/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez „Fundację dla Demokracji”.
Autorzy petycji wnioskowali, aby w uchwale okolicznościowej upamiętnić 158
Cichociemnych spadochroniarzy przerzuconych z brytyjskiego lotniska RAF Tempsford do
walczącej Polski. Zdaniem autorów petycji, jest nadzwyczaj wskazane by uhonorować
najliczniejszą grupę spośród Cichociemnych, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
desantowanych do okupowanej Polski podczas II wojny światowej, w celu prowadzenia walk
nieregularnych (partyzanckich) z niemieckim okupantem oraz organizowania i szkolenia
ruchu oporu w kraju.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 11 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie wysłuchali informacji o
postulacie petycji oraz przeprowadzili dyskusję. Uczestniczący w posiedzeniu Piotr Samerek,
naczelnik Wydziału Dyplomacji w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował o tym, że tożsamy wniosek wpłynął do
Ministerstwa. Następnie został on przekazany do Konsulatu Polskiego w Londynie, celem
zbadania możliwości formalnych realizacji wniosku, tj. upamiętnienia 158 Cichociemnych
spadochroniarzy przerzuconych z lotniska Tempsford pod Londynem.
Senatorowie, choć co do zasady poparli postulat petycji, to jednak uznali, że nie
należy w sposób szczególny wyróżniać poszczególnych grup Cichociemnych. W głosowaniu
komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
79. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej,
w celu przywrócenia ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej
(P10-06/19).
Petycja indywidulana wniesiona przez Tomasza Lewickiego.
Dotyczyła ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41
poz. 324 ze zm.).
Autor petycji postulował przywrócenie funkcjonowania postanowień ustawy z dnia 23
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, tzw. ustawy „Wilczka”. Autor petycji
w uzasadnieniu wskazał, że „celem postulowanych zmian jest spowodowanie aktywizacji
małych i średnich przedsiębiorców i uwolnienie tych przedsiębiorców z nadmiernej ilości
przepisów prawnych”.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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Komisja 12 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. W dyskusji głos zabrała Patrycja Brudnicka, zastępca dyrektora Departamentu
Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, która stwierdziła, że resort
nie przychyla się do postulatu petycji. Podkreśliła m.in., że funkcjonująca ustawa Prawo
przedsiębiorców zawiera wszystkie postanowienia ustawy z 1988 r. o działalności
gospodarczej i ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców. Ponadto dodała, że w połowie 2021 r. będzie przeprowadzona ocena
skutków działania tej ustawy i wszystkie jej niedoskonałości będą korygowane. Głos zabrał
także Paweł Dryk, radca prawny w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który poinformował, że Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorstw jest otwarty na wszystkie postulaty dotyczące zmniejszania
administracyjnych obciążeń przedsiębiorców.
Senatorowie przeprowadzili dyskusję nad postulatem petycji i nie podzielili
argumentów autora petycji. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu
dalszych prac nad petycją.
80. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
uchwałodawczej w celu wyrażenia stanowisk o zaproponowanych w petycji
wnioskach (P10-07/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Autor petycji wnosił o podjęcie przez Senat RP X kadencji uchwały w przedmiocie
wyrażenia stanowisk o przedłożonych w petycji sprawach.
Wnoszący petycję przedstawiał szereg swoich argumentów przemawiających za
zasadnością wyrażenia sprzeciwu przez Senat in corpore wobec niekonstytucyjnych działań
niektórych organów publicznych, wskazano m.in. niezgodne z prawem wydanie przez
Prezydenta RP aktów o zastosowanie prawa łaski w 2015 r. oraz zaniechanie powołania
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W petycji zawarto postulat powołania Kongresu
Konstytucyjnego złożonego z przedstawicieli uniwersytetów i innych przedstawicieli grup
społecznych, w celu opracowania planu przywrócenia podstawowych praw i wolności
jednostki oraz rzeczywistego stosowania przepisów ustawy zasadniczej.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulatach
zawartych w petycji. Senatorowie przeprowadzili dyskusję nad zagadnieniem petycji.
W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
81. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy, w celu poszerzenia regulacji w zakresie opieki naprzemiennej
(P10-08/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany art. 58 § 1a oraz art. 107 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.).
Autor petycji podnosił, że sądy rodzinne mając możliwość orzekania opieki
naprzemiennej możliwość tę całkowicie ignorują. Wskazanie „możliwości” orzekania opieki
naprzemiennej, wprowadzone reformą prawa rodzinnego w 2015 r., okazało się być
całkowicie nieskuteczne i niewystarczające. W uzasadnieniu petycji autor stwierdził, że aby
reforma prawa rodzinnego wpłynęła na orzecznictwo sądów rodzinnych niezbędna jest taka
zmiana przepisów, która zamiast „możliwości” wprowadzi priorytet opieki naprzemiennej
nad dzieckiem w przypadku rozłączenia rodziców. W przeciwnym razie sytuacja dzieci
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rozstających się rodziców nie ulegnie zmianie i pozostanie nadal zła – dzieci nadal będą
wychowywane przez jednego rodzica.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. Senatorowie w dyskusji nie podzielili argumentów autora petycji i nie uwzględnili
postulatów, będących przedmiotem petycji. W głosowaniu senatorowie postanowili o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
82. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej
(P10-09/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Przedmiotem petycji był wniosek o opracowanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu
alienacji rodzicielskiej. Zdaniem autora petycji „alienacja rodzicielska to zespół świadomych,
bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a
drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów,
najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji,
w sytuacji rozchodzenia się rodziców”. Autor wskazał na liczne badania, które potwierdzają
negatywne efekty alienacji rodzicielskiej dla dziecka, są to m.in: problemy w relacjach
i budowaniu związków, w panowaniu nad gniewem i wrogością, problemy
psychosomatyczne, problemy ze snem, jedzeniem.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
83. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej opracowania narodowego programu dla rodzin, w których występuje
alienacja rodzicielska (P10-10/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Przedmiotem petycji był postulat opracowania projektu narodowego programu dla
rodzin, w których występuje alienacja rodzicielska. Zdaniem autora petycji alienacja jest
bagatelizowanym i marginalnym problemem społecznym, który dotyka w głównej mierze
dzieci, w sytuacji rozpadu związku rodziców. Narodowy program ma na celu m.in. pokazanie
skali problemu, dawanie wsparcia rodzicom a dzieciom szansy na wychowanie przez oboje
rodziców, podnoszenie kwalifikacji psychologów i pedagogów, zwiększenie świadomości
sędziów, kuratorów i biegłych.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
84. Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu ustanowienia organu
sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów
(P10-11/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę przepisów regulujących działalność Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów poprzez wprowadzenie procedury odwoławczej od
decyzji podejmowanych przez Centralną Komisję. Autor petycji uzasadniając swój postulat
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zauważył, że decyzje Centralnej Komisji wielokrotnie wydawane były z naruszeniem
podstawowych zasad etycznych i współżycia społecznego, nawet były powodem załamania
się wielu obiecujących karier naukowych.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przedstawił negatywne stanowisko o postulacie petycji. Senatorowie w dyskusji
nie podzielili argumentów autora petycji i nie uwzględnili postulatów, będących przedmiotem
petycji. W głosowaniu senatorowie postanowili o niepodejmowaniu dalszych prac nad
petycją.
85. Petycja z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury,
w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku
(P10-12/19).
Petycja indywidulana wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę art. 24a i 25 ust. 3 ustawy emerytalnej w celu zmiany
zasad ustalania wysokości emerytury dla osób składających wniosek o jej przyznanie
w czerwcu danego roku. Zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury związane jest
ze sposobem waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego,
które stanowią podstawę obliczenia świadczenia. W uzasadnieniu petycji autor wskazał, że
brak możliwości wyboru miesiąca na złożenie wniosku o emeryturę dotyczy osób
pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 24a osoby te, po
osiągnięciu wieku emerytalnego w czerwcu, otrzymują emeryturę z urzędu w miejsce
pobieranej renty. Autor petycji postuluje, „żeby renciści nie mieli przyznawanej z urzędu
emerytury w czerwcu, a otrzymane zaniżone emerytury zostały im przeliczone oraz
wyrównane straty tym, którzy otrzymują niższe świadczenia.”
Ponadto, autor petycji wnosił o zmianę art. 25 ust. 3 stanowiącego, że waloryzację
składek przeprowadza się corocznie, od 1 czerwca każdego roku. Proponuje by waloryzację
roczną przeprowadzać 1 lipca, gdyż wskaźniki waloryzacji kwartalnej są wyższe od
wskaźnika waloryzacji rocznej. Jeżeli ustalenie emerytury następuje np. w maju, czyli przed
coroczną waloryzacją 1 czerwca, to kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału
początkowego są waloryzowane za poprzedni rok metodą kwartalną. Natomiast, jeżeli
ustalenie wysokości emerytury następuje w czerwcu, to kwoty składek i kapitału
początkowego 1 czerwca waloryzuje się za poprzedni rok w ujęciu rocznym, zatem nie mogą
być waloryzowane za ten sam okres w ujęciu kwartalnym.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o jej
postulatach. Senatorowie przeprowadzili dyskusję i zdecydowali o kontynuowaniu prac nad
petycją oraz wystąpieniu do Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu w celu podjęcia działań
dla przygotowania wstępnego projektu ustawy realizującego postulat petycji. Komisja
postanowiła wystąpić także do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o
wyrażanie opinii o petycji.
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86. Petycja z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej wprowadzenia do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska norm hałasu drogowego, które obecnie są regulowane
rozporządzeniem Ministra Środowiska (P10-13/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Marka Nowaka.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) przez dodanie norm hałasu drogowego, obecnie
uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Przedmiotem petycji było wprowadzenie do Prawa ochrony środowiska regulacji
dotyczących 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. Autor podnosił, że Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji w 2017 r. rozpatrywała tożsamą petycję i nie podjęła
prac, gdyż Ministerstwo Środowiska prowadziło prace nad wprowadzeniem ww. regulacji.
W ocenie autora, mimo upływu dwóch lat resort środowiska nie opracował żadnego projektu,
dlatego należy przenieść normy hałasu z rozporządzenia do ustawy.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu udział wziął
przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Maciej Mucha, dyrektor Departamentu Instrumentów
Środowiskowych, który zgodził się z postulatem petycji i poinformował o podjętych
w resorcie pracach zmierzających do zmiany art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Ministerstwo Klimatu zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie współpracy w celu
określenia dopuszczalnych poziomów hałasu, które nie będą stwarzały zagrożenia dla życia
ludzkiego. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad
petycją.
87. Petycja z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy
osób, których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa
- weteranów służby poza granicami państwa (P10-14/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 288 ze zm.).
Przedmiotem petycji było wyłączenie z zakresu podmiotowego ustawy osób, których
służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza
granicami państwa.
Autor petycji był żołnierzem prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej, a następnie
funkcjonariuszem Policji, w tym dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji. W latach 2001-2005 czterokrotnie pełnił służbę w misjach pokojowych
i stabilizacyjnych ONZ i UE na terenie Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa, zapewniając
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mieszkańcom tych krajów pokój i bezpieczeństwo. Za służbę w misjach odznaczony został
medalami ONZ i UE. W 2012 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych przyznano mu status
weterana poza granicami państwa.
Autor petycji wskazał, że nowelizacja ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U.
poz. 2270) narusza przepisy Konstytucji RP oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności. Naruszenie przepisów polega na ”nieuzasadnionym,
dyskryminującym zróżnicowaniu uprawnień o charakterze majątkowym wynikających ze
służby po roku 1990 i obniżeniu świadczeń należnych z tytułu tej służby, w stosunku do osób,
które nie pełniły służby w okresie PRL oraz w stosunku do innych osób pełniących służbę
wojskową w okresie PRL, w sposób naruszający zasadę równości wobec prawa”.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji, w tym o zaplanowanym na 15 lipca 2020 r. przez Trybunał Konstytucyjny
rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczącego emerytur i rent
byłych funkcjonariuszy pełniących funkcje na rzecz totalitarnego państwa (sygn. akt P4/18).
Na wniosek przewodniczącego Komisja postanowiła zawiesić prace nad petycją,
w oczekiwaniu na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego powiązanego
z postulatem petycji.
88. Petycja z dnia 25 listopada 2019 r. 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, w celu przewrócenia
Chorągwi Rzeczypospolitej (P10-15/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Leszka Rodziewicza.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
Autor petycji postulował przywrócenie chorągwi Rzeczypospolitej Polskiej, jako
symbolu majestatu Państwa oraz urzędu Prezydenta RP. Autor petycji podkreślał, że
proponowane zmiany mają walor historyczny i edukacyjny, ich celem jest podkreślenie roli
i znaczenia symboliki narodowej – współczesnej i historycznej - jako czynnika o szczególnej
wartości patriotycznej.
10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 12 marca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie
petycji. Po przeprowadzeniu dyskusji senatorowie nie uwzględnili postulatu zawartego
w petycji i jednocześnie zadecydowali o przekazaniu informacji o przedmiocie petycji do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W głosowaniu senatorowie postanowili
o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
89. Petycja z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz niektórych
innych ustaw, w celu zwiększenia przejrzystości działań podejmowanych przez
urzędy i instytucje publiczne (P10-16/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła
– zmiany w art. 11 ust. 4, dodania w art. 11 ust. 5, usunięcia w art. 13 ust. 2 w ustawie
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);
– dodania art. 36b w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153);
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– dodania w art. 8 ust. 7 i 8 w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
– dodania w art. 21 ust. 3a i ust. 3b w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Autor petycji postulował, aby zobowiązać podmioty rozpatrujące petycje do
ujawniania na stronie internetowej treści udzielonych odpowiedzi na petycje, także
w przypadku petycji wielokrotnych. W uzasadnieniu przywołał argument, że po przyjęciu
propozycji osoby zainteresowane zagadnieniami poruszonymi w petycjach, nie będą
zmuszone do zwracania się do urzędów z wnioskami o udostępnienie takiej informacji
w innym trybie. Ponadto wnosił o usunięcie z ustawy o petycjach zapisu stanowiącego, że
sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Wnoszący petycję postulował wprowadzenie do ustawy o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania zasady, że organ rejestrowy związków wyznaniowych będzie
zobligowany do udostępniania na stronie internetowej statutów związków, co wpłynie na
umocnienie jawności i przejrzystości ich działania.
Kolejny wniosek autora petycji dotyczył dodania do ustawy o dostępie do informacji
publicznej nowego przepisu, zgodnie z którym podmioty obowiązane do udostępniania
informacji publicznej będą musiały prowadzić na swoich stronach internetowych rejestry
wniosków o dostęp do informacji publicznej. W rejestrze zostaną zamieszczone:
odwzorowanie cyfrowe wniosku (skan), data jego złożenia oraz treść udzielonej odpowiedzi.
Dane osobowe wnioskodawców zostaną poddane anonimizacji.
Autor petycji wnosił o nałożenie obowiązku publikacji w Biuletynach Informacji
Publicznej planów pracy, sprawozdań i protokołów z posiedzeń gminnych komisji oraz
dokumentów wytworzonych w ramach ich pracy. Postulowane zmiany miały wpłynąć na
zwiększenie przejrzystości działań podejmowanych przez urzędników.
18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
10 stycznia 2020 r. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji zaakceptował prośbę autora petycji o pozostawienie jego petycji bez
rozpatrzenia.
90. Petycja z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa, w celu określenia nowych podmiotów uprawnionych do zgłoszenia
kandydata na członka Rady (P10-17/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 89 ze zm.).
Autor petycji wnosił o wykreślenie z art. 11 ust. 2 ustawy podmiotów uprawnionych
do zgłoszenia kandydata na członka Rady. Jednocześnie wnioskodawca uważa, że
odpowiednimi podmiotami do zgłoszenia kandydata będą:
 Zgromadzenia Ogólne wszystkich sądów,
 sto tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18. rok życia
i korzystają z pełni praw publicznych,
 trzystu sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów czynnych
zawodowo, z wyłączeniem sędziów, radców prawnych, prokuratorów w stanie spoczynku.
Autor petycji wyraził opinię, że zaproponowana zmiana pozwoli na obsadzanie
Krajowej Rady Sądownictwa odpowiedzialnymi osobami i doprowadzi do wygaszenia
konfliktu w społeczeństwie, który powstał w ostatnim czasie.
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18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
91. Petycja z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu
wprowadzenia czasowej niedopuszczalność drogi sądowej dla roszczeń do kwoty
10 tyś zł, tak aby sprawy w pierwszej kolejności były rozpatrywane przez Arbitra
Handlowego oraz zmiany przepisów prawa gospodarczego w celu wprowadzenia
zasad etyki kupieckiej i zawodowej (P10-18/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) oraz zmiany przepisów prawa gospodarczego.
Autorka petycji wnosiła o zmianę przepisów prawa cywilnego dla wprowadzenia
czasowej niedopuszczalności drogi sądowej (tak jak przy rozgraniczeniu nieruchomości) aby
takie sprawy były rozpatrywane przez Arbitra Handlowego (obecnie Rzecznika Praw
Konsumentów) działającego przy Starostwie Powiatowym. Arbiter przeprowadzałby
postępowanie dowodowe i wydawał decyzję administracyjną, przekazywaną do sądu, który
w oparciu o jej treść wydawałby wyrok na posiedzeniu niejawnym. Autorka petycji
podniosła, że sprawy szybko byłyby rozstrzygane, co „jest korzystne dla obywateli” oraz
zmniejszą się koszty podstępowań przed organami administracyjnymi i sądowymi.
Autorka petycji wnosiła też o zmianę prawa gospodarczego w celu wprowadzenia
zasad etyki kupieckiej i zawodowej, gdyż obecnie zauważalna jest „walka o klienta, która
niekiedy przekształca się w nieetyczne czyny. To należy zmienić i prawnie uregulować”.
18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii przedstawionej przez Annę Kampę, Naczelnika
Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa
Sprawiedliwości. Przedstawicielka resortu odnosząc się do postulatów petycji omówiła
nowelizację kodeksu prawa cywilnego w zakresie uproszczenia i ułatwienia procesu
cywilnego, która wprowadziła szereg zmian, w tym w sprawach rozpoznawanych
w postępowaniu uproszczonym, które zasadniczo dotyczą roszczeń z umów o wartości sporu
nie przekraczających 20 tyś zł. Aktualnie trwa wdrażanie nowych rozwiązań i nie ma
uzasadnienia do wszczynania kolejnych prac nad nowelizację prawa cywilnego, gdyż
w pierwszej kolejności należy dokonać oceny skutków ostatniej nowelizacji, której cel jest
zbieżny z celami wskazanymi w petycji.
W odniesieniu do drugiego postulatu petycji podkreślone zostało, że nie ma przeszkód
do podejmowania działań zmierzających do uchwalania branżowych kodeksów dobrych
praktyk, gdyż są to zasady tzw. „miękkiego prawa” i każdy zawód powinien kierować się
zasadami etyki. Ministerstwo Sprawiedliwości jest przeciwne podejmowaniu prac nad
petycją.
Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony został
wniosek o niepodejmowaniu prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie
postanowili o niepodejmowaniu prac nad petycją.
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92. Petycja z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w celu
wprowadzenia możliwości odwołania darowizny z powodu wystąpienia wysokiego
stopnia demoralizacji obdarowanego, zmiany zasad powołania do spadku,
stworzenia nowej instytucji polegającej na zamianie umowy dożywocia na
jednorazowe wynagrodzenie (P10-19/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
Autorka petycji wnosiła o stworzenie podstawy prawnej dla darczyńcy aby mógł
odwołać darowiznę z powodu wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji obdarowanego
(np. nadużywania alkoholu lub substancji odurzających, nałogu do hazardu, zadawania się ze
złym towarzystwem).
Drugi postulat petycji miał na celu wprowadzenie zasady, że dziedziczenie może być
rzeczowe (w testamencie) albo ustawowe. W przypadku istnienia testamentu, w którym
rozporządzono poszczególnymi składnikami majątkowymi spadkobiercy nabywaliby
poszczególne składniki bez dokonywania działów tego spadku. Wnosząca petycję podnosi
argument, że najważniejsza jest wola spadkodawcy, a spadkobiercy powinni ją uszanować.
W opinii autorki petycji należy również zmienić sposób dokonywania działu spadku
przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji, gdy dochodzi do kolizji bliskiej rodziny
spadkodawcy z dalszą rodziną, wtedy nabyty składnik majątku powinna otrzymać osoba
bliska, a ta dalsza jedynie spłatę. Ponadto proponowała przyjęcie analogicznej zasady przy
podziale majątku dorobkowego małżonków, pochodzącego z darowizny rodziców. Wtedy
córka/syn powinni otrzymać nieruchomość, a drugiemu z małżonków sąd powinien zasądzić
spłatę. Wnosząca petycję podnosiła argument, że zaproponowana zmiana przepisów pozwoli
na uniknięcie wielu rodzinnych sporów.
Trzeci postulat dotyczył wprowadzenia nowej instytucji tj. zamiany dożywocia na
jednorazowe wynagrodzenie według wartości nieruchomości z chwili dokonania zamiany,
z uwzględnieniem świadczeń (zwyczajowo przyjętych) wypełnionych na rzecz dożywotnika.
Obowiązujące prawo daje możliwości rozwiązania umowy dożywocia lub zamiany na rentę.
18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu udział wzięła Anna
Kampa, naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym Prawa
Ministerstwa Sprawiedliwości, która wyraziła negatywne stanowisko wobec postulatów
przedstawionych w petycji. Senatorowie nie podzielili argumentów autorki petycji.
W głosowaniu senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.
93. Petycja z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa
adopcyjnego, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
w zakresie możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o
kontaktach z dzieckiem na czas procesu oraz przepisów prawa mediów, w celu
wprowadzenia zakazu reklamy zabawek w mediach w miesiącach maj-czerwiec
i listopad-grudzień (P10-20/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany:
- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.), w zakresie
ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego,
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- Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), w zakresie
możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na
czas procesu oraz
- przepisów prawa mediów poprzez wprowadzenie zakazu reklamy zabawek dla dzieci
w okresie listopad i grudzień oraz maj i czerwiec oraz wykorzystywania psychologii
dziecięcej w handlu.
18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
94. Petycja z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu
wprowadzenia maksymalnego progu zadatku i kary umownej przy zawieraniu
umów, dodania przepisu umożliwiającego obowiązywanie ugody zawartej przed
mediatorem od momentu jej podpisania a nie od zatwierdzenia jej przez Sąd oraz
stworzenia ustawy zobowiązującej obywatela Polski do zgłoszenia aktualnego
miejsca zamieszkania (P10-21/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) oraz wprowadzenia ustawy zobowiązującej obywatela
Polski do zgłoszenia aktualnego miejsca zamieszkania.
Autorka petycji wnosiła o zmianę prawa, w szczególności Kodeksu postępowania
cywilnego. Postulowała wprowadzenie maksymalnego 20% zadatku przy zawieraniu
wszelkiego rodzaju umów. Jednocześnie wyraziła zdanie, że powinno zdefiniować się
w Kodeksie cywilnym instytucję zaliczki oraz wprowadzić zasadę, iż kara umowna nie może
być wyższa niż 50% zarobku zleceniobiorcy.
Kolejny postulat dotyczył zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie
wprowadzenia przepisów, które pozwalałyby na wykonywanie i obowiązywanie ugody
zawartej przed mediatorem lub sądem od dnia jej podpisania.
Ponadto autorka petycji wnosiła o stworzenie ustawy, która nakazywałaby każdemu
obywatelowi Polski zgłaszanie swojego aktualnego miejsca zamieszkania w gminie. Wyraziła
też opinię, że powinien zostać stworzony portal na wzór bazy Pesel, gdzie powyższe dane
były by zbierane. Miałoby to na celu zakończenie problemu doręczeń sądowych oraz
administracyjnych.
18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Głos zabrała Anna Kampa, Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego
w Departamencie Legislacyjnym Prawa w Ministerstwie Sprawiedliwości, która stwierdziła,
że postulaty zawarte w petycji są niezasadne. W dyskusji zgłoszony został wniosek o
niekontynuowanie prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie zdecydowali
o niepodejmowaniu prac nad petycją.
95. Petycja z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, celem stworzenia gminom możliwości wszczynania
postępowania w sprawie skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie
odwykowe, a także wprowadzenia do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
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postępowania cywilnego przepisu, który zakazywałby dopuszczania przez sąd
w toku postępowania o rozwód/separację dowodu pochodzącego od detektywa
(P10-22/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460).
Autorka petycji wnosiła o uchwalenie nowej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
i przeciwdziałania alkoholizmowi, celem stworzenia możliwości by gmina z urzędu mogła
wszcząć postępowanie administracyjne wobec mieszkańca nadużywającego alkohol,
narkotyki lub inne substancji szkodliwe oraz lekceważącego porządek publiczny. W takim
przypadku, gmina mogłaby wystąpić do sądu rodzinnego o tymczasowe (do 3 miesięcy)
umieszczenie osoby uzależnionej w placówce zajmującej się leczeniem uzależnień. Wnosząca
petycję proponowała także, aby gmina mogła powołać biegłego sądowego, który bez względu
na wolę osoby uzależnionej, będzie mógł ją przebadać. Po zebraniu dowodów, a
w szczególności po zasięgnięciu opinii biegłego od spraw uzależnień, gmina będzie
uprawniona do skierowania odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego.
Drugi postulat petycji dotyczył stworzenia przepisu w procedurze cywilnej, który
zakazywałby dopuszczenia przez sąd w toku postepowania o rozwód/separację dowodu
pochodzącego od detektywa. Zdaniem autorki petycji, wyeliminowana zostanie możliwość
manipulowania takimi dowodami, celem udowodnienia drugiej stronie winy zupełnego
rozkładu pożycia małżeńskiego.
18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie wysłuchali informacji o
postulatach i wnioskowanych w ustawach zakresach zmian. W dyskusji złożony został
wniosek o nieprowadzenie prac nad petycją. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali
o niepodejmowaniu prac nad petycją.
96. Petycje z dnia 2 i 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych
dotyczących zmiany ustaw:
- z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia
instytucji ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności;
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe, w celu wprowadzeniu regulacji zakazujących pobierania opłat
od wcześniejszej spłaty kredytu oraz
- z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu
prowadzenia licytacji ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym
utworzonym przez Naczelną Izbę Komorniczą (P10-23/19).
Petycje indywidualne wniesione przez Renatę Sutor.
Dotyczyły zmiany ustaw
- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.), w celu
wprowadzenia instytucji ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności;
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.), w celu wprowadzeniu regulacji
zakazujących pobierania opłat od wcześniejszej spłaty kredytu oraz
- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), w celu
prowadzenia licytacji ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym utworzonym przez
Naczelną Izbę Komorniczą.
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18 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulatach
petycji. Senatorowie przeprowadzili dyskusję nad zagadnieniem petycji. W głosowaniu
senatorowie jednomyślnie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
97. Petycja z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do pobierania
dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia
emerytalnego (P10-24/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Autor petycji postulował zmianę art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
celem przyznania prawa do pobierania przez jedną osobę dwóch emerytur w zbiegu
z odrębnych systemów - powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia
emerytalnego żołnierzy zawodowych.
W opinii wnoszącego petycję obecne przepisy dyskryminują osoby, które w ramach
przemian demokratycznych zwolniono z pracy i musiały rozpocząć nowe życie zawodowe.
Dziś osoby te mają wypracowane dwie emerytury, pobierać mogą tylko jedno świadczenie.
Autor petycji wskazał, że nabył prawo do dwóch świadczeń - do emerytury wojskowej
w 1995 r. oraz z powszechnego systemu w 2013 r. Okresy służby w wojsku i pracy w cywilu
nie pokrywają się, a obydwie emerytury są niskie, gdyż nie przekraczają łącznie jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Pomimo tego nie jest uprawniony do
pobierania obu świadczeń, gdyż tak stanowi art. 95 ust. 1 ustawy. Zasada ta obwiązuje także
w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. W opinii autora petycji
powinna istnieć możliwość pobierania kilku emerytur, bo nie ilość, ale wysokość pobieranych
świadczeń winno ograniczyć państwo.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulatach
petycji. Senatorowie przeprowadzili dyskusję nad zagadnieniem petycji. W głosowaniu
senatorowie jednomyślnie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
98. Petycja z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu
uzupełnienia katalogu czynności ławnika Sądu Najwyższego, za które przysługuje
rekompensata pieniężna (P10-25/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Arkadiusza Sopatę.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 825).
Autor petycji postulował zmianę treści art. 68 § 2 ustawy poprzez uzupełnienie
katalogu czynności, za które ławnik Sądu Najwyższego otrzymuje rekompensatę pieniężną
o czynności związane z przygotowaniem się do sprawy. W ocenie autora petycji czynności
poprzedzające udział w rozprawie wiążą się z podjęciem działań przygotowawczych przez
ławnika Sądu Najwyższego, w szczególności przygotowaniem się i zapoznaniem z aktami
sprawy.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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Komisja 16 czerwca 2020 r. rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej
postulatami. Senatorowie wysłuchali opinii przedstawionej przez legislatora z Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Głos zabrał również autor petycji Arkadiusz Sopata.
Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dyskusji przez senatorów, zgłoszony został
wniosek o niepodejmowaniu prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie postanowili o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
99. Petycja z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji
nieruchomości (P10-26/19).
Petycja indywidulana wniesiona przez osobę fizyczną.
Autor petycji postulował opracowanie projektu ustawy regulującej problematykę
reprywatyzacji nieruchomości. W uzasadnieniu petycji autor podnosił, że spośród krajów
Europy Środkowo–Wschodniej jedynie Polsce nie udało się uregulować prawnie
zagadnienia reprywatyzacji. Przedstawił ogólny schemat procedury przy postępowaniach
reprywatyzacyjnych, które w jego opinii, powinien zawierać projekt ustawy:
 udowodnienie prawa do nieruchomości,
 wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt wnioskodawcy,
 złożenie wniosku o zwrot lub odszkodowanie do właściwego organu władzy,
 określenie kwoty odszkodowania w wysokości np. 20-35% wartości
nieruchomości,
 emisja przez rząd np. bonów reprywatyzacyjnych z terminem wykupu np. 20 lat,
oprocentowanych w skali roku 2-3%, przeznaczonych na wypłatę odszkodowań,
 wprowadzenie bonów reprywatyzacyjnych na giełdę papierów wartościowych,
 w przypadku zwrotu nieruchomości – brak odszkodowania za utratę tzw. pożytków
zaś organ władzy nie żąda zwrotu kosztów remontów.
W opinii autora petycji brak regulacji ustawowej tego zagadnienia może skutkować
większym obciążeniem dla budżetu państwa, niż przeprowadzenie procesu reprywatyzacji.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
100. Petycja z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w
celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowaniu przepisów (P10-27/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 580).
Autor petycji postulował zmianę treści art. 22 przez zastąpienie wyrazu „kasacja”
wyrazami „skarga kasacyjna”, a także zmiany art. 45 pkt 2 przez wykreślenie przecinka
i liczby „39”. W cenie autora wskazany przepis art. 22 ustawy odwołuje się do
nieistniejącego obecnie środka zaskarżenia w postępowaniu cywilnym (obecnie występuje
skarga kasacyjna), zaś art. 45 pkt 2 odwołuje się do przepisu uchylonego.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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101. Petycja z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu
wprowadzenia największej kontroli nad „stosowaniem prawa” we wszystkich
przejawach (P10-28/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 825).
Autor petycji postulował wprowadzenie zmian do art. 1 wspomnianej ustawy, poprzez
rozbudowanie kompetencji orzeczniczych Sądu Najwyższego, jako „organu stojącego na
straży sprawiedliwości społecznej”, zwiększenie „wymogu kontroli obrazy prawa”.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
102. Petycja z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia
do jej treści zapisu art. 90 Konstytucji Słowenii (P10-29/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
Przedmiotem petycji była zmiana Konstytucji RP, poprzez wpisanie do jej treści
art. 90 Konstytucji Słowenii. W uzasadnieniu autor petycji wskazał, że niezbędnym
warunkiem dobrego funkcjonowania każdej społeczności jest wewnętrzna zgoda, w tym
parlamentarzystów. Żeby była możliwa, to reprezentanci narodu muszą mieć jednakowe
prawa i wzajemnie się szanować. W warunkach 30-letniej demokracji cały czas trwa „wojna
na górze”, która uniemożliwia rywalizującym ugrupowaniom politycznym wzajemną
tolerancję i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań.
Autor petycji podnosił, że „Słoweńcy po uzyskaniu niezależności w 1991 r., jako
drudzy na świecie, przyznali równe prawa posłom większości i opozycji wprowadzając
w art. 90 Konstytucji zapis dotyczący referendum ustawodawczego”. Skutkuje to
prowadzeniem racjonalnej gospodarki, wejściem w 2018 r. do strefy EURO oraz nadwyżką
budżetową 3,37%.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
103. Petycja z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania
karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora
Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary
(P10-30/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.).
Autor petycji wnosił o wykreślenie z art. 523 § 1a Kodeksu postępowania karnego
stanowiącego o możliwości wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od wyroku
opartej na zarzucie niewspółmierności kary. Wnioskodawca wskazał, że obowiązujące
przepisy zakłócają równość stron postępowania. Jest to znaczące, gdyż ustawodawca nie
zdecydował się na przyznanie uprawnienia do składnia kasacji opartej wyłącznie na zarzucie
niewspółmierności kary zarówno stronie ale także Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
Zdaniem autora petycji nie przyznanie takich samych kompetencji Rzecznikowi Praw
Obywatelskich jest tym bardziej zastanawiające, że oba te organy mają prawo do składania
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tzw. kasacji nadzwyczajnej opartej na przepisie art. 521 k.p.k. w związku z tym
wnioskodawca uważa, że art. 523 § 1a k.p.k powinien zostać wykreślony z ustawy.
20 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
104. Petycja z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany:
- prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności
cywilnej producenta za produkt niebezpieczny,
- regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych
orzeczeń,
- instytucji pozwu rodzinnego,
- prawa bankowego i ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez upublicznienie
numeru konta bankowego każdego przedsiębiorcy oraz
- prawa karnego i prawa o wykroczeniach w celu wprowadzenia przestępstwa
wyłudzenia usługi (prawnej, lekarskiej) (P10-31/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Renatę Sutor.
Dotyczyła zmiany ustaw:
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
- z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1460 ze zm.),
- z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r., Nr 72 poz. 359 ze zm.),
- z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291),
- z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.),
- z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).
Autorka petycji postulowała wprowadzenie do przepisów prawa cywilnego wyłącznej
odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt niebezpieczny. Wnioskodawczyni
podkreślała, że w głównej mierze zależy jej na wprowadzeniu takiej odpowiedzialności przy
stosowaniu niebezpiecznych leków, które wyrządziły przyjmującym ciężki uszczerbek na
zdrowiu określony w art. 156 k.k.
Kolejny postulat zmierzał do wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego tzw.
pozwu rodzinnego, który miałby zostać złożony przez minimum dwie osoby. Pozew rodzinny
miałby znaleźć zastosowanie w sprawach o roszczenia przeciwko producentom
odpowiedzialnym za produkt niebezpieczny.
Następny postulat dotyczył wprowadzenia możliwości regresu w stosunku do sędziów
wydających wadliwe wyroki. Uprawnionym w zakresie wytoczenia powództwa w zakresie
odszkodowania przeciwko sędziom zostałby Skarb Państwa.
Ponadto wnioskodawczyni wnosiła o wprowadzenie do ustawy prawo bankowe oraz
ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy możliwości upublicznienia nr konta bankowego każdego przedsiębiorcy.
Taka zmiana pozwoliłaby na dokonywanie właściwych przelewów w obrocie gospodarczym.
Autorka petycji postulowała też wprowadzenie do przepisów Kodeksu karnego oraz
Kodeksu wykroczeń przestępstwa wyłudzenia usługi prawnej oraz lekarskiej.
7 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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105. Petycja z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, celem uregulowania zasad
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (P10-32/19).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Związek Powiatów Polskich.
Dotyczyła zmiany art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 499) oraz art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).
Autorzy petycji wnosili o ustawowe określenie zasad czasu pracy aptek
ogólnodostępnych, celem zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedzielę,
święta i inne dni wolne od pracy.
Obecnie zagadnienie to jest regulowane przez akty prawa miejscowego stanowione
przez samorząd powiatowy, który jednak nie posiada żadnych instrumentów prawnych
pozwalających na egzekucję tych przepisów. W praktyce oznacza to, że wyznaczone apteki
dyżurujące pozostają zamknięte, a przyczyna tego ma przede wszystkim podłoże
ekonomiczne.
7 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
106. Petycja z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego
wolności i praw człowieka i obywatela w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy
i uporządkowania przepisów (P10-33/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw
człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).
Autor petycji postulował zmianę treści art. 2 ust. 3 ustawy przez zastąpienie w nim
frazy „z wyłączeniem art. 415-4202” wyrazami „z wyłączeniem art. 415-4172”. W ocenie
wnoszącego petycję przepis art. 2 ust. 3 ustawy odwołuje się do częściowo uchylonych
przepisów, zatem zmiana ma charakter porządkujący.
14 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
107. Petycja z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu
objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą
w transporcie publicznym (P10-34/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.).
Autor petycji postulował nadanie zasłużonym honorowym dawcom krwi i szpiku
kostnego 10% ulgi w opłacie za przejazdy komunikacją publiczną. Autor petycji uważał, że
osoby, które dobrowolnie oddają krew powinny być dodatkowo uhonorowane, gdyż
poświęcają się dla dobra innych ludzi. Ponadto, nowa ulga może motywować innych ludzi do
regularnego oddawania krwi.
14 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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108. Petycja z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, w celu uregulowania trybu odwoływania sędziów, którzy zostali
powołani i orzekali w okresie PRL-u (P10-35/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
Autor petycji wnosił o wprowadzenie do obowiązującego ustawodawstwa przepisów
umożliwiających usuwanie z zawodu sędziów wywodzących się z okresu Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej.
W uzasadnieniu wnoszący petycję, wyraził sprzeciw wobec niesprawiedliwych
i nieudolnych praktyk sędziów nierozumiejących wizji państwa demokratycznego oraz
proponuje szybkie i sprawne przeprowadzenie działań dekomunizacyjnych w polskich
sądach.
14 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
109. Petycja z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego, w celu zapewniania dwuinstancyjności postępowania
sądowego w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o
odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu
postępowania w sprawie (P10-36/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.).
Autor petycji postulował wprowadzenie do art. 465 § 2 Kodeksu postępowania
karnego treści gwarantującej dwuinstancyjność postępowania sądowego w przypadku
złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania
przygotowawczego lub o umorzeniu postępowania w sprawie. W uzasadnieniu petycji autor
podkreślał, że uniemożliwienie odwołania od orzeczenia sądu rozstrzygającego
w przedmiocie zażalenia na postanowienie prokuratora do sądu II instancji stanowi w istocie
naruszenie prawa do sądu obywatela i stanowi naruszenie art. 176 Konstytucji RP.
14 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
110. Petycja z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w celu wprowadzenia obowiązku
pracodawcy w przedmiocie informowania pracownika o wyniku postępowania
rekrutacyjnego na stanowisko pracy (P10-37/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 ze zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1559 ze zm.).
Autor petycji postulował dodanie nowego art. 221c w Kodeksie pracy oraz
wprowadzenie nowego brzmienia art. 6 ustawy o służbie cywilnej zawierających
postanowienie, że organ administracji publicznej (odpowiednio: osoba odpowiedzialna za
prowadzenie rekrutacji) ma obowiązek informowania osób uczestniczących w naborze na
stanowisko pracy o przebiegu rekrutacji w zakresie dotyczącym ich kandydatury.
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14 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 21 maja
2020 r. zaakceptował prośbę autora petycji o pozostawienie jego petycji bez rozpatrzenia.
111. Petycja z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
w celu skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami karnymi i cywilnymi
(P10-38/19).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).
Autor petycji postulował wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego zapisów
umożliwiających skrócenie postępowania, poprzez wprowadzenie zasady wyznaczania
rozprawy po rozprawie, raz w tygodniu, z możliwością odroczenia rozpraw o 7 dni.
Jednocześnie postulował wprowadzenie na posiedzeniu sądu w I instancji obowiązkowego
stawiennictwa prokuratora oraz wymogu rozpoznania apelacji w ciągu 45 dni. Kolejnym
postulatem petycji było wprowadzenie zapisów, które zwiększą rolę pokrzywdzonego
poprzez umożliwienie złożenia zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosków
dowodowych podczas postępowania karnego.
Autor petycji wnosił też wprowadzenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego,
które miały by na celu skrócenie postępowania cywilnego poprzez wyznaczanie przez
sędziów terminów rozpraw co tydzień, z terminem odroczenia rozprawy na 7 dni oraz
rozpatrzenia apelacji w ciągu 45 dni.
14 stycznia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji.
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Podsumowanie
Petycje stanowią ważną część pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Są przedmiotem wielu dyskusji, a także analizy obowiązującego prawa w zakresach
wskazywanych przez autorów petycji. Jednocześnie petycje umożliwiają komisji podjęcie
prac legislacyjnych w celu zmiany prawa w dziedzinach postulowanych przez obywateli.
Sprawozdanie obejmuje informację o pracach Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji nad petycjami skierowanymi przez Marszałka Senatu w 2019 r. oraz
dane o petycjach z roku poprzedniego, nad którymi prace były kontynuowane.
Wpływające petycje oraz zawarte w nich propozycje legislacyjne były przedmiotem
16 posiedzeń komisji, stąd też nie wszystkie prace nad petycjami skierowanymi do komisji
zostały sfinalizowane do końca 2019 r. Nad częścią z nich prace kontynuowano w 2020 r.
Jednocześnie do komisji sukcesywnie napływały stanowiska i uwagi o petycjach będących
przedmiotem pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji od podmiotów
opiniujących petycje.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że co roku wzrasta liczba petycji kierowanych do
Senatu oraz poszerza się zakres zagadnień prawnych ujmowanych w petycjach. Ponadto,
zauważyć trzeba, że wśród podmiotów wnoszących petycje najliczniejszą grupę autorów
petycji stanowią osoby fizyczne składające petycje indywidualne. Jednocześnie, coraz
częściej petycje indywidualne zawierają od kilku do kilkunastu postulatów, które dotyczą
różnych aktów prawa.
Rozpatrywanie petycji przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji służy
realizacji ważnego prawa obywatelskiego, zagwarantowanego w Konstytucji. Z analizy
wpływu petycji w 2019 r. wynika, że obywatele licznie i często korzystają z prawa do
składania petycji do Senatu.
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Schemat rozpatrywania petycji

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Wykaz petycji, nad którymi pracowała Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w 2019 roku

I.

Petycje z 2018 r. nad którymi prace kontynuowano w 2019 r.

1.

Petycja zbiorowa z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej unieważnienia podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie w latach
2009-2018 (P9-30/18).

2.

Petycja indywidualna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany treści art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zastąpienie
określenia „obywatel” określeniem „zainteresowany” (P9-49/18).

3.

Petycja zbiorowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu
wprowadzenia możliwego współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych oraz ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmniejszenia stawek opłat za
użytkowanie wieczyste (P9-62/18).

4.

Petycja indywidualna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do przeliczenia świadczeń
emerytalnych osobom, które nie mogły kontynuować zatrudnienia z powodu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej (P9-64/18).

5.

Petycja indywidualna z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu
wprowadzenia odpowiedzialności karnej osoby, która nie odebrała paragonu fiskalnego
(P9-65/18).

6.

Petycja indywidualna z dnia 30 października 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu
umożliwienia osobom powyżej 75 roku życia korzystania z prawa wybierania za pośrednictwem
głosowania korespondencyjnego oraz zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
w celu uaktualnienia odesłań ustawowych (P9-66/18).

7.

Petycja indywidualna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, w celu wyeliminowania niespójności w systemie prawa polskiego
(P9-69/18).

8.

Petycja zbiorowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu dodania
kategorii przypadków, które mogą zostać uwzględnione przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego przy wyłączeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego (P9-70/18).

9.

Petycja zbiorowa z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, w celu wprowadzenia
obowiązku umieszczania ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów w filmach polskiej produkcji
(P9-71/18).

10. Petycja indywidualna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na
postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o
przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (P9-72/18).
11. Petycja indywidualna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wysokości uposażenia
policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (P9-73/18).
12. Petycja indywidualna z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu
przyznania opiekunom pobierającym świadczenia (wymienione w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (P9-74/18).
13. Petycja zbiorowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania
Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko
Rzecznika Praw Dziecka (P9-75/18).
14. Petycja indywidualna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany treści art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastąpienie określenia ,,karę dodatkową” określeniem ,,środek
karny w postaci” (P9-76/18).
15. Petycja zbiorowa z dnia 28 listopada 2018 r. (uzupełniona 29 listopada 2018 r.) w sprawie
podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, w celu wprowadzenia obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy
o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony (co najmniej 6 miesięcy) przyczyny
uzasadniającej wypowiedzenie (P9-77/18).
16. Petycja indywidualna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji
dochodu (P9-78/18).
17. Petycja indywidualna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
w celu zapewnienia ciągłości kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów
Trybunału Konstytucyjnego gdy osiągną wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku
(P9-79/18).
18. Petycja indywidualna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, w celu uaktualnienia występujących
w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-80/18).
19. Petycja indywidualna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mających na
celu prawidłową transpozycję art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady (P9-81/18).
20. Petycja indywidualna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, celem wprowadzenia do ustawy
3-letniego terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, w przypadku odmowy przyjęcia
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu (P9-82/18).

II.

Petycje skierowane do komisji w 2019 roku
1.

Petycje indywidualne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych
dotyczących zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji
pracy, w celu uporządkowania i uaktualnienia określeń ustawowych (P9-01/19).
2.

Petycja zbiorowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 7 sierpnia Dniem
Instruktora Nauki Jazdy (P9-02/19).

3.

Petycja indywidualna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy (P9-03/19).

4.

Petycja indywidualna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób,
których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - żołnierzy prewencji
Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz weteranów służby poza granicami państwa (P9-04/19).

5.

Petycja zbiorowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych, w celu zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty stosunkowej lub wprowadzenia
wpisu stałego w wysokości 1 000 zł w sprawach dotyczących odszkodowań powiązanych
z restytucją wywłaszczonych nieruchomości (P9-05/19).

6.

Petycja zbiorowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu kształcenia i zdobywania
uprawnień zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii
uzależnień (P9-06/19).

7.

Petycja indywidualna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości
(P9-07/19).

8.

Petycja indywidualna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze
sprawiedliwości (P9-08/19).

9.

Petycja indywidualna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustaw szczególnych w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości
oraz w wybranych zagadnieniach społecznych, podatkowych i oświatowych (P9-09/19).

10. Petycja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu
zmiany art. 351 § 1, w zakresie biegu terminu na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku
(P9-10/19).

11. Petycja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu
umożliwienia gminom odliczania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w części dotyczącej
budowy socjalnych lokali mieszkalnych na wynajem (P9-11/19).
12. Petycja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w zakresie
umożliwienia nabywania nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny przez podmiot
uprawniony do realizowania celu publicznego na podstawie koncesji lub umowy z jednostką
samorządu terytorialnego (P9-12/19).
13. Petycja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
w zakresie wyłączenia z ustawy gruntów rolnych i leśnych służących realizacji inwestycji celu
publicznego (P9-13/19).
14. Petycje indywidualne z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie
rozszerzenia katalogu celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy, poprzez dodanie
parkingów publicznych, produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby publiczne
oraz umożliwienie wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne podmiotom innym niż Skarb
Państwa lub gminy (P9-14/19).
15. Petycje indywidualne z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zakresie zmiany kryterium mocy urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii w relacji do obszarów ich rozmieszczenia, usunięcia kryterium
oceny naruszenia zasad sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dodania
przepisów umożliwiających przenoszenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(P9-15/19).
16. Petycja indywidualna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu
poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (P9-16/19).
17. Petycja indywidualna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy (P9-17/19).
18. Petycja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu usunięcia niespójności
art. 190 z art. 3045 (zatrudnianie osób poniżej 15 lat) (P9-18/19).
19. Petycja indywidualna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu uznania
skuteczności złożenia pisma procesowego w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego,
w dowództwie jednostki wojskowej i u kapitana statku morskiego oraz nałożenie na strony i ich
przedstawicieli obowiązku informowania sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do
doręczeń lub siedziby (P9-19/19).
20. Petycja indywidualna z dnia 27 marca 2019 r. (uzupełniona 9 maja 2019 r.) w sprawie podjęcia
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do
nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa (P9-20/19).
21. Petycja indywidualna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie
zmiany katalogu czynności służących realizacji celu publicznego (P9-21/19).

22. Petycja indywidualna z dnia 7 maja 2019 r. (uzupełniona 21 maja 2019 r.) w sprawie podjęcia
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu wprowadzenia dwuinstancyjności
postępowania przy wydaniu zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli
sądowo administracyjnej tych zarządzeń. (P9-22/19).
23. Petycja indywidualna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy

ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia
osobie, której stosunek pracy został rozwiązany w wyniku represji za działalność
niepodległościową (P9-23/19).
24. Petycja indywidualna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyjęcia do obliczania podstawy wymiaru kapitału
początkowego pracowników wynagradzanych w systemie akordowym, którzy nie posiadają
dokumentacji płacowej, kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (P9-24/19).
25. Petycja indywidualna z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu
przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej (P9-25/19).
26. Petycja indywidualna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w celu uzupełnienia
art. 37 o ustęp 6 (upoważnienie sekretarza stanu do wykonywania zadań nałożonych na ministra
za pomocą zarządzenia ministra) (P9-26/19).
27. Petycja zbiorowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, w zakresie
usunięcia rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP, a w szczególności naruszających
konstytucyjną definicję małżeństwa oraz wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (P9-27/19).
28. Petycja zbiorowa z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu
powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (P9-28/19).
29. Petycja indywidualna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu
wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej
ustawy (P9-29/19).
30. Petycja indywidualna z dnia 24 lipca 2019 r. (uzupełniona 30 lipca 2019 r.) w sprawie podjęcia
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed
1999 r. (P9-30/19).
31. Petycja indywidualna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu
zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (P9-31/19).
32. Petycja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
w celu wprowadzenia artykułów zakazujących produkcji i sprzedaży produktów spożywczych
zawierających rakotwórczy olej palmowy (P9-32/19).

33. Petycja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2019 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni, w celu objęcia ustawą placówek gastronomicznych (P9-33/19).
34. Petycja indywidualna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w celu
wprowadzenia obowiązku montowania szyb i kratek oddzielających fotele pasażerów od fotela
kierującego taksówką (P9-34/19).
35. Petycja zbiorowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących
funkcje publiczne bez ich zgody (P9-35/19).
36. Petycja zbiorowa z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w celu doprecyzowania zasad uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczenie możliwości zmiany tych planów po ich
uchwaleniu na wniosek zainteresowanych stron (P9-36/19).
37. Petycja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów (P9-37/19).
38. Petycja indywidualna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu wprowadzenia do
ustawy zapisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki
pocztowej ze skutkiem doręczenia (P9-38/19).
39. Petycja indywidualna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (P9-39/19).
40. Petycja indywidualna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 177 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu
wprowadzenia zwiększonej ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży (P9-40/19).
41. Petycja indywidualna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w celu
wprowadzenia 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu dla studentów studiów doktoranckich
oraz zmiany ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w celu uregulowania zasad
wydawania dowodu osobistego małoletniemu w przypadku, gdy jego rodzice są w rozłączeniu
(P9-41/19).
42. Petycja indywidualna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmian ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (P9-42/19).
43. Petycja indywidualna z dnia 16 września 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (P9-43/19).
44. Petycja indywidualna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej
o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego (P9-44/19).

45. Petycja indywidualna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu
umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed upływem terminu umowy
kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za
pozostały okres obowiązywania umowy (P9-45/19).
46. Petycja indywidualna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw, w celu zobowiązania osób, które uzyskały mandat w wyborach
powszechnych do reprezentowania swoich wyborców do końca kadencji organu, do którego
zostali wybrani (P9-46/19).
47. Petycja indywidualna z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu
umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub
organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy
(P9-47/19).
48. Petycja indywidualna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej ochrony i ratowania życia i godności człowieka (P9-48/19).
49. Petycja indywidualna z dnia 23 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 59819 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia możliwości rozpoznania przez sąd opiekuńczy
wniosku o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków
wynikających z orzeczenia o kontaktach z dzieckiem, w sytuacji gdy upadła wcześniejsza
podstawa prawna w postaci zabezpieczenia kontaktów (P9-49/19).
50. Petycja indywidualna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zmiany przepisów
w taki sposób, aby dostosować je do obecnych uwarunkowań Państwa Polskiego
i Muzułmańskiego Związku Religijnego (P9-50/19).
51. Petycja indywidualna z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu skrócenia czasu
po którym gasną prawa autorskie w związku z rozporządzeniem zawartym w testamencie
(P9-51/19).
52. Petycja indywidualna z dnia 29 października 2019 r. (uzupełniona 30 i 31 października 2019 r.)
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności
Trybunału Stanu (P9-52/19).
53. Petycja indywidualna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu uregulowania sytuacji kredytobiorcy w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych zmian w stosunkach gospodarczych po powstaniu zobowiązania
kredytowego (P9-53/19).
54. Petycja indywidualna z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zaostrzenia przepisów karnych wobec osób, które świadomie zanieczyszczają
środowisko oraz wprowadzenia rozwiązań, które będą miały na celu wspieranie ochrony
środowiska (P10-01/19).
55. Petycja indywidualna z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej,
w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby nadesłane do postępowania rekrutacyjnego
niepodpisane CV nie stanowiło podstawy odrzucenia zgłoszonej kandydatury (P10-02/19).

56. Petycja indywidualna z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu
uchylenia obowiązku posiadania konta VAT w firmowych rachunkach bankowych oraz
wprowadzenia innego sposobu rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym (P10-03/19).
57. Petycja indywidualna z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu
wzmocnienia ochrony dziecka, poszerzenia regulacji dotyczących pieczy naprzemiennej oraz
wprowadzenia ustawowej definicji dobra dziecka i alienacji rodzicielskiej (P10-04/19).
58. Petycja zbiorowa z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
upamiętniającej 158 Cichociemnych przerzuconych z lotniska Tempsford do okupowanej Polski
(P10-05/19).
59. Petycja indywidualna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej,
w celu przywrócenia ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (P10-06/19).
60. Petycja indywidualna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy
uchwałodawczej w celu wyrażenia stanowisk o zaproponowanych w petycji wnioskach
(P10-07/19).
61. Petycja indywidualna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu
poszerzenia regulacji w zakresie opieki naprzemiennej (P10-08/19).
62. Petycja indywidualna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej (P10-09/19).
63. Petycja indywidualna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej opracowania narodowego programu dla rodzin, w których występuje alienacja
rodzicielska (P10-10/19).
64. Petycja indywidualna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną
Komisją do Spraw Stopni i Tytułów (P10-11/19).
65. Petycja indywidualna z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek
o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku (P10-12/19).
66. Petycja indywidualna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej wprowadzenia do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska norm
hałasu drogowego, które obecnie są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska
(P10-13/19).
67. Petycja indywidualna z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób,
których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby
poza granicami państwa (P10-14/19).
68. Petycja indywidualna z dnia 25 listopada 2019 r. 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, w celu przewrócenia Chorągwi Rzeczypospolitej
(P10-15/19).

69. Petycja indywidualna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz niektórych innych ustaw,
w celu zwiększenia przejrzystości działań podejmowanych przez urzędy i instytucje publiczne
(P10-16/19).
70. Petycja indywidualna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, w celu
określenia nowych podmiotów uprawnionych do zgłoszenia kandydata na członka Rady
(P10-17/19).
71. Petycja indywidualna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia czasowej
niedopuszczalność drogi sądowej dla roszczeń do kwoty 10 tyś zł, tak aby sprawy w pierwszej
kolejności były rozpatrywane przez Arbitra Handlowego oraz zmiany przepisów prawa
gospodarczego w celu wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej (P10-18/19).
72. Petycja indywidualna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w celu wprowadzenia
możliwości odwołania darowizny z powodu wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji
obdarowanego, zmiany zasad powołania do spadku, stworzenia nowej instytucji polegającej na
zamianie umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie (P10-19/19).
73. Petycja indywidualna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie
ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego, ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie możliwości wydania na
posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesu oraz przepisów
prawa mediów, w celu wprowadzenia zakazu reklamy zabawek w mediach w miesiącach majczerwiec i listopad-grudzień (P10-20/19).
74. Petycja indywidualna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia maksymalnego
progu zadatku i kary umownej przy zawieraniu umów, dodania przepisu umożliwiającego
obowiązywanie ugody zawartej przed mediatorem od momentu jej podpisania a nie od
zatwierdzenia jej przez Sąd oraz stworzenia ustawy zobowiązującej obywatela Polski do
zgłoszenia aktualnego miejsca zamieszkania (P10-21/19).
75. Petycja indywidualna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
celem stworzenia gminom możliwości wszczynania postępowania w sprawie skierowania osoby
uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe, a także wprowadzenia do ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego przepisu, który zakazywałby dopuszczania
przez sąd w toku postępowania o rozwód/separację dowodu pochodzącego od detektywa
(P10-22/19).
76. Petycje indywidualne z dnia 2 i 4 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych
dotyczących zmiany ustaw:
- z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia instytucji
ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności;
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe, w celu wprowadzeniu regulacji zakazujących pobierania opłat od wcześniejszej spłaty
kredytu oraz
- z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu prowadzenia licytacji
ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym utworzonym przez Naczelną Izbę
Komorniczą (P10-23/19).

77. Petycja indywidualna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń
emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego (P10-24/19).
78. Petycja indywidualna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu uzupełnienia
katalogu czynności ławnika Sądu Najwyższego, za które przysługuje rekompensata pieniężna
(P10-25/19).
79. Petycja indywidualna z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości
(P10-26/19).
80. Petycja indywidualna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w celu
uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowaniu przepisów (P10-27/19).
81. Petycja indywidualna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu wprowadzenia
największej kontroli nad „stosowaniem prawa” we wszystkich przejawach (P10-28/19).
82. Petycja indywidualna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia do jej treści
zapisu art. 90 Konstytucji Słowenii (P10-29/19).
83. Petycja indywidualna z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu
usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na
orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (P10-30/19).
84. Petycja indywidualna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany:
- prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej producenta
za produkt niebezpieczny,
- regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń,
- instytucji pozwu rodzinnego,
- prawa bankowego i ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez upublicznienie numeru konta bankowego
każdego przedsiębiorcy oraz
- prawa karnego i prawa o wykroczeniach w celu wprowadzenia przestępstwa wyłudzenia usługi
(prawnej, lekarskiej) (P10-31/19).
85. Petycja zbiorowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, celem uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych (P10-32/19).
86. Petycja indywidualna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka
i obywatela w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-33/19).
87. Petycja indywidualna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców
krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (P10-34/19).

88. Petycja indywidualna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu
uregulowania trybu odwoływania sędziów, którzy zostali powołani i orzekali w okresie PRL-u
(P10-35/19).
89. Petycja indywidualna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
w celu zapewniania dwuinstancyjności postępowania sądowego w przypadku złożenia zażalenia
na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub
o umorzeniu postępowania w sprawie (P10-36/19).
90. Petycja indywidualna z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, w celu wprowadzenia obowiązku pracodawcy w przedmiocie
informowania pracownika o wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy
(P10-37/19).
91. Petycja indywidualna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu skrócenia czasu trwania
postępowań przed sądami karnymi i cywilnymi (P10-38/19).

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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