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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
rozpatrzonych w 2015 roku przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
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 2014 r. poz. 1195) 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 siedmiu lat.
Prace nad petycjami w 2015 r. prowadzone były przez senatorów, członków Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji VIII i obecnej IX kadencji – 12 listopada 2015 r.
rozpoczęła się IX kadencja Senatu.
Zgodnie z art. 90g ust. 1 Regulaminu Senatu petycje nierozpatrzone przed upływem
kadencji Senatu podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji Senatu następnej kadencji. Komisja na posiedzeniu 9 grudnia 2015 r. zapoznała się
z informacją o dwóch petycjach (P8-08/15 i P8-09/15), nad którymi prace nie zostały
zakończone. Ponadto, komisja zapoznała się z sześcioma projektami ustaw przygotowanymi
na bazie petycji w VIII kadencji Senatu, stosownie do postanowień art. 90g ust. 2 Regulaminu
Senatu, komisja decyduje także o ponownym złożeniu wniosku o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej, jeżeli w ubiegłej kadencji Senatu postępowanie w sprawie tej inicjatywy nie
zostało zakończone. Komisja postanowiła ponownie zanalizować petycje i projekty ustaw.
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 funkcjami 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 w sprawie 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.
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Po rozpatrzeniu petycji Komisja posiada także prawo niepodejmowania dalszych
działań, o czym również informuje Marszałka Senatu i wskazuje przyczyny.
Komisja ma obowiązek zawiadamiania podmiotu wnoszącego petycję o
podejmowanych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
Zgodnie z procedurą przyjętą przy rozpatrywaniu petycji Dział Petycji
i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej 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 dotyczące ewentualnych prac legislacyjnych nad tym zagadnieniem. Do każdego
opracowania dołączane są 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.
Schemat rozpatrywania petycji prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2.

Prace komisji prowadzone nad petycjami w 2015 r.

W 2015 r. marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji 13 petycji (9 w VIII kadencji i 4 w IX kadencji Senatu), w tym 8 zbiorowych,
4 indywidualne i 1 wielokrotną. Ponadto komisja kontynuowała prace nad 9 petycjami, w tym
2 skierowanymi do niej w 2013 r. i 7 petycjami z 2014 r.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2015 r. pracowała nad
petycjami na 16 posiedzeniach (14 w VIII kadencji i 2 w IX kadencji Senatu).
Wykaz tematów petycji, nad którymi Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji pracowała w 2015 r. zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Ponadto na stronie internetowej Senatu pod adresem http://www.senat.gov.pl/petycje/
prezentowany jest wykaz i opis petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad petycjami
w Zapisach Stenograficznych z posiedzeń i w retransmisjach posiedzeń.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła
tryb indywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Po zaprezentowaniu petycji na forum
komisji przeprowadzano dyskusję nad zawartymi w niej postulatami, zwracano się także o
informacje, opinie i stanowiska do resortów związanych merytorycznie z problematyką
petycji oraz do ekspertów. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele
ministerstw, urzędów oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących
zadania w dziedzinach, których dotyczyły postulaty petycji.
W 2015 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na podstawie analizy
22 petycji, przygotowała 4 projekty ustaw. Wszystkie zostały wypracowane przez komisję
VIII kadencji Senatu. Ponadto podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad 3 petycjami, zaś
w stosunku do 15 petycji zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań.
W 2015 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie
rozpatrzonych petycji przygotowała cztery projekt ustaw:
- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizujący
postulat zawarty w petycji P8-18/13, wniesionej w 2013 r. przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Projekt (druk senacki nr 1008) zakładał
wprowadzenie możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby
uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku
dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ale utraciły to
świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę. Senat na 82. posiedzeniu
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zdecydował o wniesieniu projektu do Sejmu (z uwagi na koniec kadencji Sejmu prace nad
projektem nie zostały zakończone);
- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 853), realizujący
postulat zawarty w petycji P8-21/14 wniesionej w 2014 r. przez wójta gminy Ostrów
Mazowiecka. Nowelizacja ustawy miała na celu wprowadzenie nowego zwolnienia
podmiotowego w podatkach – zwolnienie od podatku od nieruchomości gminy, która jest
właścicielem nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy nieruchomości
zajętych na działalność gospodarczą oraz, że obejmuje jedynie nieruchomości znajdujące się
na terenie gminy właściwej do poboru podatku. Senat na 76. posiedzeniu zdecydował o
wniesieniu projektu do Sejmu. Sejm na 97. posiedzeniu 23 lipca 2015 r. uchwalił ustawę,
która weszła w życie w stycznia 2016 r.;
- o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki
nr 854), realizujący postulat zawarty w petycji P8-22/14 wniesionej w 2014 r. przez osobę
fizyczną i Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Projekt miał na celu
objęcie uprawnieniami do świadczeń pieniężnych, wynikających z ustawy o kombatantach,
żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w latach 1949–1959,
z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu oraz
o żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do nadkontyngentowych
brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach. Senat na 78. posiedzeniu
zdecydował o wniesieniu projektu do Sejmu (z uwagi na koniec kadencji Sejmu prace nad
projektem nie zostały zakończone);
- o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk
senacki nr 894), realizujący postulat zawarty w petycji P8-24/14 wniesionej w 2014 r. przez
osobę fizyczną. Projekt ustawy miał na celu przyznanie prawa do dochodzenia
odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa dzieciom matek pozbawionych
wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonym w więzieniu lub innym
miejscu odosobnienia oraz osobom, których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu
lub innym miejscu odosobnienia. Senat na 79. posiedzeniu zdecydował o wniesieniu projektu
do Sejmu (z uwagi na koniec kadencji Sejmu prace nad projektem nie zostały zakończone).

Sposób zakończenia prac komisji nad petycjami

Przygotowano projekt ustawy 4
Prace kontynuowano - 3
Petycje przekazano innym
organom - 1
Prace zakończono lub ich
niepodjęto - 14
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Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji decyzję o zakończeniu prac nad
9 petycjami podjęta po przeprowadzeniu 1 lub 2 posiedzeń komisji. Prace nad 6 petycjami
komisja zakończyła po ich rozpatrywaniu na od 3 do 6 posiedzeniach. W odniesieniu do
1 petycji komisja kończąc prace postanowiła zwrócić się do Ministra Zdrowia z prośbą o
rozważenie możliwości uwzględnienia w projektowanej regulacji postulatu zgłoszonego
w petycji.
W petycjach rozpatrzonych przez komisję w 2015 r. wnoszący petycje postulowali:
- wyłączenie z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia
zaległości czynszowych,
- zmianę zasad podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianę uprawnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami
w postępowaniu administracyjnym,
- wyeliminowanie z obrotu handlowego substancji psychoaktywnych, tzw.
dopalaczy,
- zmianę przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci
mózgowej,
- zmianę uregulowania tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji
przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów,
- wprowadzenie uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych
i przewlekle chorych dorosłych i dzieci,
- zabezpieczenie odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec
podwykonawców w umowach o roboty budowlane,
- zmianę przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- zmianę systemu ubezpieczeń społecznych w taki sposób, by przedsiębiorcy
niezatrudniający pracowników, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, płacili
składki ZUS dopiero po uzyskaniu dochodu.
Autorzy w 2 petycjach postulowali podjęcie uchwał okolicznościowych w sprawie
upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie oraz upamiętnienia ofiar Obławy
Augustowskiej z lipca 1945 r.
Do Marszałka Senatu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz innych
organów Senatu i jednostek statutowych Kancelarii Senatu napływa liczna korespondencja.
Analizując pisma zarejestrowane w 2015 r. w Dziale Petycji i Korespondencji Biura
Komunikacji Społecznej należy stwierdzić, że wśród 1 471 pism 381 zatytułowanych było
„petycja” lub zawierało wnioski i propozycje zmiany przepisów prawa. Po wnikliwej
analizie tych pism przygotowanych zostało 13 petycji: 9 w VIII kadencji Senatu i 4 w IX
kadencji, w tym 1 petycja wielokrotna.
Odnosząc się do liczby korespondencji, która w 2015 r. wpłynęła do Senatu i organów
Senatu podkreślić należy stabilny poziom napływu pism kierowanych jako petycje w relacji
do liczby pism z roku poprzedniego.
Pod koniec 2015 r. do Kancelarii Senatu przekazanych zostało z Biura Rzecznika
Praw Dziecka 27 petycji indywidualnych i zbiorowych. Petycje te wraz z kolejnymi
petycjami napływającymi od początku 2016 r. – łącznie 1 736 petycji – stanowiły materiał do
przygotowania petycji wielokrotnej (PW9-01/16) w sprawie zmiany przepisów prawa
rodzinnego, nad którą Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowała już
w 2016 roku.
Petycję zbiorową (P8-09/15) wniesioną przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, w sprawie zintensyfikowania działań na rzecz ujawnienia pełnej listy
i miejsc spoczynku ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., największej niewyjaśnionej
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zbrodni na Polakach, dokonanej przez ZSRR po II Wojnie Światowej, poparło podpisami
14 000 przedstawicieli świata nauki, duchowieństwa oraz osób dobrej woli.
Zdecydowanej większości pism skierowanych do Działu Petycji i Korespondencji
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu nie można było nadać biegu i rozpatrywać
ich w trybie petycyjnym przede wszystkim dlatego, że nie zawierały one wniosków
legislacyjnych, a ich autorzy przedstawiali swoje indywidualne sprawy prowadzone przed
organami wymiaru sprawiedliwości lub przed różnymi 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.

Pisma wpływające - ogólna liczba - 1471
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200
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Na każde z nadesłanych pism ich nadawcy otrzymali pisemną odpowiedź z Działu
Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, zawierającą
wyczerpującą 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.
Każda Informacja zawierała 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 o działaniach rządu lub zainteresowanych organizacji. Każda
z Informacji o przedmiocie petycji zawierała podsumowanie i rekomendację biura.
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

Z uwagi na różnorodność i złożoność problematyki zawartej w petycjach
rozpatrzonych w 2015 r. przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji działania
podejmowane przez komisję wymagają zaprezentowania indywidualnego, w odniesieniu do
każdej z petycji.
1.

Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia
w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które
podlegały represjom politycznym w latach 1971-1989 (P8-06/13).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Postulat petycji dotyczył zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 400).
Autorka petycji (osoba internowana) zwróciła się do senatorów z postulatem o
podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uznanie za represjonowanych politycznie
osoby aktywne w latach 1971–1989 tj. internowanych, prześladowanych i aresztowanych
działaczy opozycji, poprzez włączenie ich do ustawy o kombatantach.
W opinii autorki petycji, obowiązująca ustawa kombatancka nie obejmuje represji
politycznych z lat 1971–1989, co uniemożliwia przyznanie uprawnień kombatanckich
osobom, które sądownie zostały uznane za represjonowane politycznie i otrzymały z tego
tytułu odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Autorka petycji w uzasadnieniu wyjaśniła, że „dotychczasowe próby podejmowane
przez środowiska osób represjonowanych prawnego uznania tych ludzi za osoby
represjonowane politycznie spotykały się z odmową Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, który powoływał się na obowiązujące prawo, uniemożliwiające
uwzględnienie żądania”.
Wnosząca petycję była zdania, że „działania opozycyjne podjęte w latach 1971–1989
były kontynuacją powojennych szlachetnych dążeń niepodległościowych i wolnościowych
narodu (po 1970 r.) oraz przyczyniły się do odzyskania przez nasz kraj pełnej suwerenności
i niepodległości. Bez naszych ofiar nie byłyby możliwe przemiany polityczne, które
spowodowały przemiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie”.
Marszałek Senatu 3 kwietnia 2013 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która na posiedzeniu 14 maja 2013 r. rozpatrzyła
petycję oraz przeprowadziła nad jej postulatami dyskusję. Senatorowie zadecydowali o
kontynuowaniu prac nad petycją.
25 lutego 2014 r. komisja podjęła prace nad petycją. Senatorowie postanowili
zawiesić prace do czasu rozstrzygnięcia przez Sejm o dalszych pracach legislacyjnych nad
senackim projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy nr 2137).
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 22 kwietnia 2015 r. wznowiła
prace nad petycją. Wobec uchwalenia przez parlament ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych i tym samym wyczerpania materii petycji, senatorowie podjęli decyzję
o zakończeniu prac nad petycją.
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2.

Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad
niepełnosprawnym (P8-18/13).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób
Niepełnosprawnych „Razem Możemy Więcej”.
Postulat petycji dotyczył zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.)
Autorzy petycji postulowali zmianę art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w taki sposób, aby okres otrzymywania świadczenia
pielęgnacyjnego/specjalnego zasiłku opiekuńczego, z tytułu sprawowania opieki nad osobą
niepełnosprawną, podlegał zaliczeniu do okresu uprawniającego do otrzymywania zasiłku dla
bezrobotnych.
Autorzy petycji podkreślali, że w opiekun, który najczęściej w wyniku śmierci
niepełnosprawnego podopiecznego, przestaje sprawować opiekę i pobierać z tego tytułu
świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy pozbawiony jest możliwości
skorzystania ze wsparcia Urzędu Pracy w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Osoby
podejmujące się opieki nad osobą niepełnosprawną - dzieckiem lub członkiem rodziny często pozostając bez wyjścia, rezygnują z zatrudnienia, ze względu na konieczność
zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej.
Jednocześnie wnoszący petycję wyjaśnili, że opiekunowie w związku z wieloletnią
osobistą opieką nie mają lat sprawowania tej opieki zaliczanych do okresów, które są
uprawniającymi do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, głównie z powodu niskiej
wysokości pobieranego świadczenia. Obowiązujące przepisy stanowią, że prawo do zasiłku
dla bezrobotnych może uzyskać osoba, która osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie
przez łącznie 365 dni i była zatrudniona w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania się jako bezrobotny. W 2013 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
stanowiła kwotę 620 zł miesięcznie, specjalny zasiłek opiekuńczy to 520 zł, zaś minimalne
wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie
było niższe od kwoty 1 600 zł (brutto).
Marszałek Senatu 21 grudnia 2013 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 21 stycznia 2014 r. rozpatrzyła
petycję oraz przeprowadziła nad jej wnioskami dyskusję. Przegłosowany został wniosek o
podjęciu prac nad przygotowaniem założeń do projektu ustawy uwzględniającej postulat
petycji.
Na posiedzeniach 14 maja i 30 lipca 2014 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie
petycji, senatorowie przeprowadzili dyskusję nad zagadnieniem petycji. W posiedzeniach
komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przekazano
informacje o aktualnej pracy resortu między innymi nad problematyką objętą petycją.
Senatorowie zadecydowali o zawieszeniu na dwa miesiące prac nad petycją, uzależniając
dalsze działania od postępu prac w resorcie pracy.
18 listopada 2014 r. komisja podjęła decyzję o wstrzymaniu prac nad petycją do
końca stycznia 2015 r. z uwagi na prowadzone w resorcie pracy działania nad projektem
ustawy uwzględniającym postulat petycji.
Na posiedzeniu 3 marca 2015 r. komisja kontynuowała prace nad petycją,
senatorowie zapoznali się z opinią Dyrektora Departamentu Rynku Pracy z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą postulatu petycji. Przeprowadzona została dyskusja.
Senatorowie zdecydowali o wstrzymaniu prac nad petycją, ze względu na trwające prace nad
rządowym projektem ustawy w tej sprawie.
19 maja 2015 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji prowadziła
rozpatrywanie petycji. Komisja zapoznała się z informacją o pracach nad projektem ustawy
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i uzasadnieniem zaprezentowanym przez przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Senatorowie postanowili o prowadzeniu dalszych prac nad petycją w kierunku
przygotowania założeń do projektu ustawy realizującego postulat petycji.
2 lipca 2015 r. komisja zapoznała się z projektem ustawy przygotowanym przez Biuro
Legislacyjne Kancelarii Senatu. Przedłożony projekt ustawy poparli obecni na posiedzeniu
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Senatorowie jednogłośnie przyjęli
projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk
senacki nr 1008). Senat 1 października 2015 r. na 82. posiedzeniu zdecydował o wniesieniu
projektu do Sejmu. Z uwagi na koniec kadencji parlamentu prace nad projektem nie zostały
zakończone.
3.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do
świadczenia opiekuńczego w związku z podjęciem opieki nad osobą
niepełnosprawną bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej i czas powstania
niepełnosprawności oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia
pielęgnacyjnego opiekunom osób niepełnosprawnych, których zostali pozbawieni
po 30 czerwca 2013 r. (P8-02/14).
Petycja zbiorowa wniesiona przez:
- Iwonę O. i Romana H.,
- Annę L. oraz 247 osób popierających petycję,
- Annę S. M. oraz 14 osób popierających petycję.
Do Senatu i Kancelarii Senatu wpłynęło 8 pism od osób indywidualnych i podmiotów
zbiorowych popierających petycję.
Postulaty petycji dotyczyły wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456).
Autorzy petycji - opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy uznając, że od 1 lipca
2013 r. zostali pozbawieni praw nabytych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego,
zwrócili się do Senatu o rozpatrzenie postulatów legislacyjnych. W ich opinii obowiązująca
od 1 stycznia 2013 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych „to niesprawiedliwość
społeczna”, dlatego wnioskują o ”przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego” oraz
„naprawienie tragicznej sytuacji” tzw. „dorosłych” osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
W opinii autorów petycji wprowadzone zmiany spowodowały:
1) rozdzielenie „na siłę” opiekunów niepełnosprawnych „dzieci” od „dorosłych”,
2) przyznanie opiekunom niepełnosprawnych tzw. „dzieci” zwiększonego o 200 zł
wsparcia finansowego oraz 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego, łącznie w kwocie 820 zł oraz
zapowiedź wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego do minimalnej pensji (obecnie 1 680 zł),
ponadto brak posługiwania się kryterium dochodowym przy ustalaniu prawa do świadczenia,
3) wprowadzenie w kwocie tylko 520 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla
opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nabyli niepełnosprawność w wieku dorosłym
z dodatkowymi obwarowaniami, aby znikomy procent opiekunów spełnił warunki ustawy o
świadczeniach rodzinnych, a także wprowadzenie żądania dowodzenia rezygnacji
z zatrudnienia, co w praktyce powoduje kontrolę świadectw pracy (nawet kilka lat wstecz).
Autorzy petycji mają świadomość ograniczeń budżetu państwa podnosili, że kryterium
dochodowe służy obiektywnemu wyłonieniu osób w najcięższej sytuacji materialnej. Na
gruncie zmienionych przepisów krytycznie odnieśli się do:
- tworzenia fikcyjnego podziału na grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
- progu dochodowego w wysokości 623 zł na członka rodziny - jest to próg nędzy,
- ustalania kryterium dochodowego selektywnie tylko dla grupy opiekunów
niepełnosprawnych tzw. „dorosłych”.
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Zdaniem autorów petycji różnicowanie wsparcia opiekunów, w zależności od statusu
osoby niepełnosprawnej, stoi w sprzeczności z celem świadczenia, które ma zastąpić utratę
wynagrodzenia z tytułu rezygnacji z zatrudnienia bądź jego niepodejmowania.
Według autorów petycji zarówno opiekunowie niepełnosprawnych dzieci jak i osób
dorosłych opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, dokonują tej samej decyzji
życiowej, charakteryzują się tymi samymi relewantnymi cechami. Ponadto, rezygnują z pracy
zawodowej na rzecz świadczenia całodobowej pomocy członkowi rodziny, nie otrzymują
wynagrodzenia i utrzymują się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego. Podejmując się
opieki dobrowolnie odciążają państwo z obowiązku zapewnienia instytucjonalnej opieki
osobom niepełnosprawnym.
Marszałek Senatu 18 lutego 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 19 lutego 2014 r. rozpatrzyła petycję.
W posiedzeniu komisji uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. Senatorowie
w głosowaniu zdecydowali o kontynuowaniu prac nad petycją.
Na posiedzeniach 14 maja i 30 lipca 2014 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie
petycji. W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele resortu pracy informując o aktualnych
działaniach nad problematyką petycji. Senatorowie zadecydowali o zawieszeniu na dwa
miesiące prac nad petycją, uzależniając dalsze działania od postępu prac w resorcie pracy.
18 listopada 2014 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie
w trakcie dyskusji stwierdzili, że Trybunał Konstytucyjny w dniu 21 października 2014 r.,
wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (sygn. akt K 38/13). Komisja
zdecydowała o wstrzymaniu prac nad petycją do końca stycznia 2015 r. uzależniając dalsze
działania od realizacji przez rząd tego orzeczenia. Jednocześnie komisja zwróciła się do
Ministra Pracy i Polityki Społecznej o informacje dotyczące wszelkich działań podjętych
w tej sprawie.
3 marca 2015 r. senatorowie przeprowadzili dyskusję. W posiedzeniu komisji
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przekazano
informacje o opracowanym przez resort projekcie ustawy realizującym orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego (sygn. akt K 38/13). Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją ze
względu na prowadzone w rządzie zaawansowane prace nad projektem ustawy w tej sprawie.
19 maja 2015 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podsumowała
dotychczasowe prace nad petycją. Senatorowie w głosowaniu zdecydowali o
nieprowadzeniu dalszych prac nad petycją.
4.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony dzieci
przed skutkami konfliktu rodzinnego oraz zabezpieczenie prawa do kontaktu
z rodzicami (P8-16/14).
Petycje indywidualne wniesione przez osoby fizyczne Krzysztofa W. oraz Romana H.
Postulaty petycji dotyczyły zmian w:
- w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
- w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
W uzasadnieniu petycji jej autorzy wskazali, że należy koniecznie rozwiązać problem
ochrony dzieci pokrzywdzonych w konsekwencji konfliktu rodzinnego, istniejącego
w szczególności między rozstającymi się małżonkami. Jak wskazano w petycji, organy
państwowe powołane do ochrony praw dziecka, w tym Rzecznik Praw Dziecka i sądy
rodzinne, są niewydolne, nie kierują się nadrzędnymi zasadami, wyrażonymi w Konstytucji
RP i ratyfikowanych umowach międzynarodowych.
13

Autorzy petycji wyrazili krytykę systemu prawa w zakresie prawa rodzinnego
i opiekuńczego, kwestionowali prawidłowość zapadłych w różnych sprawach orzeczeń
sądowych, na podstawie których ojcowie są pozbawieni faktycznej pieczy nad dziećmi.
W petycji podniesiono, że przepisy regulujące sprawy rodzinne i opiekuńcze powinny
być jak najszybciej zmienione, tak aby zapobiec stronniczości sędziów, urealnić
wykonywanie kontaktów z dzieckiem, poprzez m.in. przywrócenie nadzoru Ministra
Sprawiedliwości nad sądami.
Marszałek Senatu 9 września 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 30 września 2014 r. rozpatrzyła
petycję. Na posiedzeniu obecni byli m.in. autorzy petycji wraz z przedstawicielem środowiska
broniącego praw ojców do kontaktów z dzieckiem – prezesem zarządu Stowarzyszenia
Centrum Praw Ojca i Dziecka. Po wysłuchaniu wnioskodawców i dyskusji senatorów,
komisja postanowiła zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw
Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o zajęcie stanowiska o postulatach petycji oraz o
informację w zakresie podjętych działań na rzecz ochrony dzieci przed skutkami konfliktu
rodzinnego.
Na posiedzeniu 18 listopada 2014 r. komisja podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszych
prac nad petycją. Senatorowie wzięli pod uwagę okoliczność skierowania przez Marszałka
Senatu, 29 października br., do Komisji: Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu projektu
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 757).
Na posiedzeniu 28 stycznia 2015 r. komisja wznowiła prace nad petycją. Wobec
podjęcia przez Senat RP na 68. posiedzeniu 9 stycznia 2015 r. uchwały w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego i tym samym wyczerpania materii petycji, senatorowie
podjęli decyzję o zakończeniu prac nad petycją.
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie
stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania
sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości (P8-20/14).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci
Ratunkowej z siedzibą w Łodzi.
Postulat petycji dotyczył zmian w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), w której autorzy petycji postulowali wprowadzić w art. 2
(określającym zakres podmiotowy ustawy) następujące zmiany:
– w ust. 1 pkt 2 przed wyrazami „osób fizycznych” dodaje się wyrazy „stowarzyszeń
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz”;
– w ust. 2 przed wyrazami „Osoby fizyczne” dodaje się wyrazy „Stowarzyszenia
nieprowadzące działalności gospodarczej oraz”.
Autorzy petycji wystąpili o wprowadzenie zmian mających na celu zwolnienie
stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań
finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Wnoszący petycję od wielu lat postulują zwolnienie stowarzyszeń od prowadzenia
ewidencji zdarzeń z ustawy o rachunkowości na rzecz ewidencji podatkowej księgi
przychodów i rozchodów. Obecnie stowarzyszenia non-profit traktowane są tak samo jak
przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro, co w ich opinii jest
bezzasadne i niezrozumiałe. Jest też jednym z głównych czynników hamujących rozwój
stowarzyszeń, a w wielu przypadkach powoduje ich likwidację.
5.
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W opinii autorów petycji konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych
i sporządzania sprawozdań finansowych w przypadku stowarzyszeń nieprowadzących
działalności gospodarczej, a jedynie działania non-profit, jest „praktycznie tylko sztuką dla
sztuki”, w ramach aktywności tych organizacji nie powstaje obowiązek podatkowy, a są
traktowane bardziej restrykcyjnie niż spółki osiągające kilkumilionowe przychody.
Stowarzyszenia rozliczają się z urzędami skarbowymi, co daje pełną możliwość
kontrolowania ich działalności. Ponadto, otrzymywane przez nie subwencje są rozliczone
z podmiotami, które je przyznają.
Marszałek Senatu 21 października 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 26 listopada 2014 r. rozpatrzyła
petycję oraz przeprowadziła dyskusję z udziałem autora petycji - prezesa Krajowego Sztabu
Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej z siedzibą w Łodzi. Senatorowie postanowili
zwrócić się do Ministra Finansów o opinię dotyczącą postulatu petycji.
Na posiedzeniu 28 stycznia 2015 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji z
udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, w tym dyrektora Departamentu
Rachunkowości i Rewizji Finansowej Joanny Dadacz oraz przedstawiciela autorów petycji prezesa Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej z siedzibą w Łodzi.
Senatorowie zapoznali się ze stanowiskiem Ministra Finansów o postulacie petycji.
Senatorowie wzięli pod uwagę okoliczność przygotowania przez resort finansów projektu
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, który częściowo
realizuje postulat petycji.
Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją do czasu, kiedy przedmiotowy
projekt ustawy wpłynie do Sejmu.
10 czerwca 2015 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wznowiła
prace nad petycją. Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel Ministra Finansów,
poinformował senatorów o pracach prowadzonych w Sejmie nad rządowym projektem
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy
nr 3352), który realizuje postulaty zawarte w petycji. Komisja zadecydowała o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
6.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zniesienie
dla gmin obowiązku podlegania podatkowi od nieruchomości (P8-21/14).
Petycja zbiorowa wniesiona przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka Waldemara
Brzostka.
Postulat petycji dotyczył zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
Autor petycji uważa, że konstrukcja przepisów podatkowych prowadzi do
paradoksalnej sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe gminy wyraża się w zobowiązaniu do
zapłacenia na swoją rzecz podatku z mienia stanowiącego własność gminy. Zdaniem
wnoszącego petycję podleganie przez gminę obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku
od nieruchomości i jednoczesne pozostawanie beneficjentem tego podatku, nie jest ani
uzasadnione ani celowe w dobie dążenia do zminimalizowania kosztów administracyjnych
związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
Wnoszący petycję w uzasadnieniu powołał się na przedłożone Sejmowi i Senatowi
stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) zawarte
w „Sprawozdaniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z działalności RIO
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.”. W sprawozdaniu
KR RIO proponuje aby wprowadzić do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przepisy
analogiczne do treści przepisu zawartego w art. 3a pkt 2 ustawy o podatku rolnym. Zdaniem
Krajowej Rady uznanie gminy za podatnika podatku od nieruchomości skutkuje sztucznym
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generowaniem i zawyżaniem dochodów gmin, stanowi jedynie biurokratyczny obowiązek nie
mający bezpośredniego sensu ekonomicznego dla ich budżetu.
Marszałek Senatu 5 listopada 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 26 listopada 2014 r. rozpatrzyła
petycję i przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. Senatorowie w głosowaniu
zdecydowali o kontynuowaniu prac nad petycją. Przewodniczący Komisji zaproponował
podjęcie prac przygotowawczych do projektu ustawy realizującego postulat petycji.
Na posiedzeniu 28 stycznia 2015 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji,
senatorowie zapoznali się z opinią Ministerstwa Finansów dotyczącą postulatu petycji;
przeprowadzona została dyskusja. Po uzyskaniu wyjaśnień i analizy problemu z Ministerstwa
Finansów komisja postanowiła przygotować założenia do projektu nowelizacji ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
11 marca 2015 r. komisja przyjęła zaakceptowała przedstawiony przez Biuro
Legislacyjne Kancelarii Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych – druk senacki nr 853.
Senat RP 12 czerwca 2015 r. na 76. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w Sejmie
zawarty był w druku sejmowym nr 3581. Sejm po przeprowadzeniu na 96. posiedzeniu
pierwszego czytania skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejm na 97. posiedzeniu 23 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
Senat RP na 80. posiedzeniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Ustawa została opublikowana 1 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1283) i weszła
w życie 1 stycznia 2016 r.
7.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia
w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych
„żołnierzy górników” (P8-22/14).
Petycja wielokrotna wniesiona przez:
1. osobę fizyczną - petycja indywidualna,
2. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Krajowy Zarząd
z siedzibą w Warszawie – petycja zbiorowa.
Postulaty petycji dotyczyły zmian w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 ze zm.), w której autorzy petycji postulowali
wprowadzić w art. 4 (określającym zakres podmiotowy ofiar represji wojennych i okresu
powojennego) następujących zmian: po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Za osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego uznaje się
również żołnierzy:
1) zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 z przyczyn politycznych,
byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach
pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych;
2) z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby
Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach.”
Autor petycji indywidualnej, były „żołnierz górnik”, zwrócił się z prośbą o przyznanie
uprawnień wynikających z ustawy kombatanckiej, jakie posiadają osoby, które podlegały
represjom okresu wojny i powojennego.
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Według składającego petycję byli „żołnierze górnicy” w wyniku represji politycznych,
jako synowie ,,zaplutych karłów reakcji’’ kierowani byli do niewolniczej pracy w kopalniach,
gdzie utracili zdrowie i ponieśli największe straty biologiczne, przez co stali się najbardziej
poszkodowaną grupą społeczną w czasie pokoju. Obecnie, z przywołanych powodów, mają
zwiększone wydatki na leczenie i rehabilitację.
Autor petycji podał, że „w kopalniach pracownik cywilny ze względu na
bezpieczeństwo odmawiał wykonania pracy, żołnierz pod rozkazem, z narażeniem życia,
pracę tą wykonać musiał”. System przymusowego zatrudniania żołnierzy (po przemianach
ustrojowych) uznany został za zbrodnię komunistyczną i przeciwko ludzkości, a dowodem
tego są postanowienia: Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
IPN (sygn. akt S 88/04/ZK) oraz Sądu Najwyższego (sygn. akt II KKN 175/99).
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, reprezentuje byłych
„żołnierzy górników”, których w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej
przymusowo kierowano do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach
wydobywania rud uranu. Związek podał, że na mocy tajnych rozkazów i politycznej selekcji
poborowi o rodowodzie kombatancko-niepodległościowym kierowani byli do obozów pracy
przymusowej, gdzie pracując w katorżniczych warunkach wielu straciło życie.
Jak podnosił Związek, po zmianach społeczno-politycznych po 1989 r., byli „żołnierze
górnicy”, jako represjonowani politycznie (łącznie z niewolniczą służbą w kopalniach) nie
doczekali się odpowiedniego zadośćuczynienia. Byli żołnierze czują się dyskryminowani
gdyż mimo, że przymusowe zatrudnianie uznane zostało za szczególny rodzaj represji
z przyczyn politycznych to ich nie uznano za osoby represjonowane w rozumieniu przepisów
ustawy kombatanckiej i nie posiadają uprawnień z niej wynikających.
Marszałek Senatu 19 listopada 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 26 listopada 2014 r. rozpatrzyła
petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. W posiedzeniu komisji
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden z autorów
petycji zbiorowej - wiceprezes Krajowego Zarządu Związku Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników. Senatorowie postanowili wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych o opinię dotyczącą postulatu petycji.
Na posiedzeniu 28 stycznia 2015 r. komisja kontynuowała prace nad petycją.
Senatorowie postanowili przygotować założenia do projektu realizującego postulaty petycji
z uwzględnieniem stanowiska Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
(poszerzenie projektu o żołnierzy przymusowo zatrudnianych w batalionach budowlanych
w latach 1949-1959).
11 marca 2015 r. komisja zaakceptowała przedstawiony przez Biuro Legislacyjne
Kancelarii Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw –
druk senacki nr 854.
Senat RP 10 lipca 2015 r. na 78. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w Sejmie zawarty był w druku
sejmowym nr 3748. Do pierwszego czytania został skierowany 24 lipca 2015 r. na
posiedzenie Sejmu. Sejmowy etap prac legislacyjnych nad senackim projektem ustawy nie
został zamknięty z powodu zakończenia kadencji parlamentu.
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8.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nowelizacji
Regulaminu Senatu w przedmiocie oświadczenia senatorskiego (P8-23/14).
Petycja indywidualna wniesiona przez: osoby fizyczne Paulinę B. i Łukasza B.
Postulat petycji dotyczył zmian art. 49 Regulaminu Senatu – Uchwała Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. (M. P. z 2014 r. poz. 529 ze zm.).
Autorzy petycji wnosili o zmianę Regulaminu Senatu w zakresie w jakim wprowadza
on instytucję oświadczenia senatorskiego, stwarzając przez to podstawy do uznania
niekonstytucyjności przepisu art. 49 po zastosowaniu wykładni art. 124 w zw. z art. 112
Konstytucji RP.
W uzasadnieniu petycji autorzy podjęli się wykładni art. 112 i 124 Konstytucji RP
oraz materii odnoszącej się do Regulaminu Senatu.
Wnoszący petycję wskazali, że w żadnym przepisie Konstytucja RP ani ustawy
szczególne nie umożliwiają Senatowi realizowania funkcji kontrolnej nad Radą Ministrów,
organami i instytucjami państwowymi lub samorządowymi. Jednocześnie art. 49 ust. 5
Regulaminu, nakładając obowiązek udzielania pisemnej odpowiedzi na przedstawione przez
senatora oświadczenia senatorskie, wykracza poza delegację z art. 124 w zw. z art. 112
Konstytucji RP i czyni samą instytucję oświadczenia senatorskiego instytucją
niekonstytucyjną.
Marszałek Senatu 13 grudnia 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która na posiedzeniu 28 stycznia 2015 r.
rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu uczestniczył senator Andrzej Misiołek Przewodniczący
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Senatorowie zapoznali się z dwoma opiniami prawnymi o postulacie petycji. Po
przeprowadzeniu dyskusji nad przedmiotem petycji, senatorowie w głosowaniu zdecydowali
o niepodejmowaniu prac nad petycją.
9.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa
do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które jako dzieci w latach 1945–
1956 były więzione z rodzicami, skazanymi za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego (P8-24/14).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Autor petycji postulował uregulowanie prawa do świadczeń dla dzieci więzionych
w czasach PRL w latach 1945–56, wówczas małoletnich lub jeszcze nienarodzonych,
znajdujących się w łonie matki. Dzieci te przebywały w więzieniach z rodzicami (głównie
z matkami) za ich aktywność definiowaną dziś jako działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego.
W uzasadnieniu petycji autor przytoczył historię swojej matki, która w czasie II wojny
światowej należała do Armii Krajowej, a po jej rozwiązaniu do organizacji Wolność
i Niepodległość (WiN). WiN skierował ją do pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzie
w latach 1944–46 zdobywała informacje będące tajemnicą państwową i przekazywała je
nielegalnej organizacji – Brygadzie Wywiadowczej. Za tę działalność Wojskowy Sąd
Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem z 27 marca 1947 r. skazał ją – kobietę w dziewiątym
miesiącu ciąży – na karę śmierci. Czekając na wykonanie kary przebywała w więzieniu na
Zamku w Rzeszowie, gdzie urodził się autor petycji. Poród odbył się samoistnie, bez pomocy
osób trzecich. Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie nie został poinformowany o narodzinach
dziecka. Niemowlę było odżywiane jedzeniem więziennym, gdyż matka straciła pokarm.
Czasem jedna z funkcjonariuszek prywatnie dostarczała matce mleko.
W grudniu 1947 r. autora petycji wraz z matką przetransportowano pociągiem
towarowym do więzienia dla kobiet w Fordonie koło Bydgoszczy. W więzieniu nie było
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żłobka i kobietę poinformowano, że musi oddać dziecko rodzinie – udało się odnaleźć siostrę
osadzonej, która odebrała dziecko – nieprzytomne, z licznymi chorobami. Dziecko rozwijało
się słabo, dopiero w wieku trzech lat zaczęło samodzielnie chodzić. Pierwszy raz chłopiec
zobaczył matkę mając pięć lat, mógł ją odwiedzać raz na rok. W tym samym czasie ojciec
autora petycji również przebywał w więzieniu.
Matkę zwolniono na skutek ułaskawienia 29 sierpnia 1955 r., a 18 kwietnia 1956 r.
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie wydał postanowienie o amnestii. Na podstawie
art. 8 dekretu Rady Państwa z dnia 16 listopada 1956 r. orzeczono karę 10 lat więzienia, a
następnie zmniejszono ją o połowę i kobieta wyszła na wolność.
Inicjator petycji w 1993 r. przed sądem Okręgowym w Rzeszowie zabiegał o
zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę i zły stan zdrowia. Sąd jednak oddalił
te roszczenia stwierdzając, że polskie prawo nie reguluje opisanych powyżej przypadków.
Autor petycji jest zadnia, że osoby o podobnych do jego życiorysach powinny mieć
prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania. Dysponuje wieloma dokumentami
potwierdzającymi przytoczone fakty. Wyraził też nadzieję, że Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych posiada ewidencję dzieci urodzonych w więzieniach w latach
1945–56, co pozwoli oszacować skalę oczekiwań i liczbę poszkodowanych.
Marszałek Senatu 13 grudnia 2014 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 28 stycznia 2015 r. rozpatrzyła
petycję. W posiedzeniu komisji uczestniczył prof. Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej
oraz przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Przeprowadzona została dyskusja nad zagadnieniem petycji. Senatorowie podjęli decyzję o
skierowaniu do obu instytucji pytania, które wyjaśni, ile osób jako dzieci w latach 1944–1956
urodziło się w więzieniach stalinowskich lub przebywało w żłobkach i przedszkolach
przywięziennych z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego. Dane te doprecyzują grupę zainteresowanych ubieganiem się o odszkodowanie
i zadośćuczynienie z powodu powyższych represji.
Na posiedzeniu 11 marca 2015 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji,
Zapoznano się z informacjami nadesłanymi przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, których przedstawiciele uczestniczyli
w posiedzeniu komisji. Nadesłane informacje wskazały, że liczbę osób, które jako dzieci
w latach 1944–1956 urodziły się w więzieniach stalinowskich i przebywały w nich
z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego szacuje
się na zaledwie kilkadziesiąt. Po dyskusji komisja zdecydowała prowadzić dalsze prace nad
petycją w kierunku przygotowania projektu ustawy.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 9 kwietnia 2015 r analizowała
projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
przygotowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Po dyskusji senatorowie przyjęli
projekt ustawy wraz z poprawką zaproponowaną przez senatora Jana Rulewskiego – druk
senacki nr 894.
Senat RP 24 lipca 2015 r. na 78. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
w Sejmie zawarty był w druku sejmowym nr 3844. Do pierwszego czytania projekt został
skierowany 31 sierpnia 2015 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sejmowy etap prac legislacyjnych nad przedmiotowym
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senackim projektem ustawy nie został ukończony z powodu zakończenia kadencji
parlamentu.
10. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia
z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości
czynszowych (P8-01/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych
SPES z siedzibą w Katowicach.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.).
Autorzy petycji postulowali dodanie do art. 3 pkt 1 lit. a ustawy (definiującego
dochód) zwrotu „z wyłączeniem przychodu uzyskanego w wyniku umorzenia zadłużenia
z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego”.
W opinii autorów petycji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, lokator znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, któremu gmina umorzyła zaległości czynszowe,
pozbawiony zostaje uprawnień do świadczeń rodzinnych (z powodu przekroczenia dochodu
rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochodu osoby uczącej się), gdyż do dochodu rodziny
wliczana jest kwota umorzenia zadłużenia.
Zdaniem Stowarzyszenia umorzona kwota należności czynszowej nie stanowi dla
rodziny realnego dochodu i w żaden sposób nie poprawia jej trudnej sytuacji. Wliczenie
kwoty umorzenia do dochodu rodziny skutkuje utratą prawa do zasiłku rodzinnego
i dodatków do niego przysługujących, powoduje zatem znaczne pogorszenie sytuacji
materialnej.
Jak podaje Stowarzyszenie osoby pobierające świadczenia rodzinne otrzymane środki
przeznaczają na zaspokojenie najważniejszych potrzeb bytowych. Często rodziny nie są
w stanie terminowo opłacać czynszu, a złożenie wniosku o umorzenie zaległości stwarza im
szansę na zapobiegnięcie eksmisji. Zaległości najemców w opłatach czynszowych są często
spowodowane obiektywnymi okolicznościami. Nierzadko jest to następstwem
niepełnosprawności, choroby czy śmierci głównego żywiciela.
Stowarzyszenie podkreśla, że gminy nie mają obowiązku umarzania zadłużenia za
korzystanie z lokalu mieszkalnego. Gminę, jako właściciela nieruchomości, łączy z najemcą
stosunek cywilnoprawny, który umożliwia dochodzenie zaległych roszczeń. Samorządy
w drodze uchwał ustalają ogólne zasady na podstawie których podejmują decyzje w sprawie
oddłużania najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Warunkiem umorzenia lokatorom zaległego czynszu jest złożenie wniosku i zaświadczeń
potwierdzających trudną sytuację materialną, w tym np. zaświadczenia: o wysokości
dochodów, uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłków: rodzinnego, z pomocy
społecznej i dla bezrobotnych.
W opinii Stowarzyszenia umorzenie zaległości czynszowych nie jest dochodem, który
zasila budżet rodziny. Wliczenie kwoty umorzenia do dochodu jest fikcją, gdyż rodzina nie
zyskuje dodatkowych środków na swoje potrzeby.
Marszałek Senatu 29 stycznia 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 3 marca 2015 r. rozpatrzyła
petycję i przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. W posiedzeniu uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przekazana została informacja o
przygotowanym przez resort projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
częściowo realizującym postulat petycji.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 25 marca 2015 r. kontynuowała
prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
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dotyczącą postulatu petycji. Ponadto przeprowadzona została dyskusja nad zagadnieniem
petycji w czasie której podniesiono, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej,
który częściowo realizuje postulat petycji. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o
nieprowadzeniu dalszych prac nad petycją.
11. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
zasad podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego (P8-02/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Przewodniczących Rady Miejskiej w Gorzowie
Śląskim i Kłobucku oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115).
Zdaniem autorów petycji obowiązujący sposób redystrybucji dochodów jednostek
samorządu terytorialnego (j.s.t.) jest niesprawiedliwy i budzi poczucie krzywdy lokalnych
społeczności. Wnoszący petycję w uzasadnieniu przedstawili procentowy udział jednostek
samorządu terytorialnego we wpływach z podatków państwowych (stanowiących dochody
własne) i zaproponowali zmianę zasad jego podziału. Udział j.s.t. w podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT) wynosi łącznie 51,19% (dla gmin – 39,34%, dla powiatów – 10,25%,
dla województw – 1,6%).
W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) udział wynosi łącznie
22,86% (dla gmin – 6,71%, dla powiatów – 1,4%, dla województw – 14,75%).
Autorzy petycji uważają także, że jednostki samorządu terytorialnego powinny
partycypować w podziale podatku od towarów i usług (VAT), przynajmniej na poziomie
rekompensującym samorządom wydatki na zapłatę tego podatku (tj. 23% wartości inwestycji)
z tytułu realizowanych inwestycji gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.
Zdaniem wnoszących petycję sposób rozdysponowywania środków finansowych
godzi w ideę samorządności. Postulowali wprowadzenie zmian ustawowych, mających na
celu zwiększenie dochodów własnych j.s.t. w szczególności dochodów powiatów ziemskich,
których często nie stać na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Wyrazili obawę, że w latach 2014-2020 wielu
gminom i powiatom grozi bezczynność w aplikowaniu o środki unijne z powodu braku
wkładu własnego.
Marszałek Senatu 29 stycznia 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 3 marca 2015 r. rozpatrzyła
petycję i przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. Senatorowie zapoznali się ze
stanowiskiem przedstawiciela Ministerstwa Finansów, który negatywnie zaopiniował
postulaty zawarte w petycji. Senatorowie zauważyli, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy
w najbliższym czasie sprawę (sygnatura K 33/14) wszczętą na podstawie jedenastu wniosków
Koalicji Powiatów, zaskarżających przepisy o subwencji równoważącej. Komisja
zadecydowała o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
12. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej poświadczania
zgodności kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym
(P8-03/15).
Petycja indywidualna wniesiona przez Wojciecha M.
Dotyczyła zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Wniosek petycji dotyczył zmiany przepisu regulującego poświadczanie zgodności
kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym, do czego konieczna
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była zmiana art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącego że
pełnomocnik ma obowiązek dołączenia do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa.
W uzasadnieniu petycji autor podnosił, że pełnomocnik musi pobrać od mocodawcy
kilka dokumentów pełnomocnictwa lub też uzyskać notarialne poświadczenie kopii.
Autor petycji wskazywał, że obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego nie precyzują kwestii udzielania pełnomocnictw oraz ich formy, zatem
koniecznym jest odesłanie w tym zakresie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), w szczególności zaś do art. 98–109 k.c.
Autor petycji podnosił, że gdyby pełnomocnik posiadał tylko jeden dokument
pełnomocnictwa i legitymował się nim w każdym urzędzie, zaś urzędnicy robiliby kopie
dokumentu, a po załatwieniu sprawy pełnomocnik zwracałby oryginał dokumentu, ochrona
praw mocodawcy byłaby najskuteczniejsza. Autor postulował wprowadzenie zakazu
notarialnego poświadczenia zgodności dokumentów pełnomocnictwa oraz scedowanie tego
obowiązku na urzędników.
Marszałek Senatu 6 lutego 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 25 marca 2015 r. rozpatrzyła petycję oraz
przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. Senatorowie postanowili wystąpić do
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o opinię
dotyczącą postulatu petycji.
19 maja 2015 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie zapoznali
się z pismami nadesłanymi z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji. Ponadto, senatorowie przeprowadzili dyskusję w odniesieniu do stanowiska
o petycji przekazanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Senatorowie
w głosowaniu zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.
13. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
wyeliminowanie z obrotu handlowego substancji psychoaktywnych, tzw.
dopalaczy (P8-04/15).
Petycja indywidualna wniesiona przez Pawła Sztando, radnego osiedla Stare Miasto
w Poznaniu.
Dotyczyła ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2012 r. poz. 124 ze zm.).
Autor petycji zaprezentował pogląd, iż dokonana kilka lat temu nowelizacja ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii nie funkcjonuje w sposób, który uniemożliwia obrót
dopalaczami. Według danych autora petycji, w Poznaniu działają sklepy sprzedające
dopalacze, podobna sytuacja występuje w całym kraju. Handlarze sprzedają dopalacze np.
jako kadzidełka czy substancje osuszające pomieszczenia. Skład oferowanych preparatów nie
wykazuje wprawdzie zakazanych substancji, ale inne – równie niebezpieczne dla życia
i zdrowia ludzi.
Przepisy zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej uniemożliwiają,
w opinii autora petycji, podjęcie szybkich i skutecznych działań przez pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wstrzymujących obrót środkami, co do których istnieje
podejrzenie, że są dopalaczami. Ponadto fakt, że wytwarzanie i obrót tymi środkami
zastępczymi nie jest przestępstwem ani wykroczeniem (za te działania nakładana jest jedynie
kara pieniężna w trybie administracyjnym) powoduje blokowanie i opóźnienie interwencji
adekwatnej do zagrożenia. W konsekwencji, służby powołane do walki z dopalaczami
przegrywają z producentami dopalaczy i handlarzami. Autor petycji oczekiwał radykalnych,
szybkich i skutecznych rozwiązań.
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Marszałek Senatu 25 marca 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 9 kwietnia 2015 r. rozpatrzyła petycję.
W posiedzeniu komisji uczestniczył autor petycji oraz obecni byli przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.
Po dyskusji nad zagadnieniem petycji, senatorowie w głosowaniu zdecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją. Jednocześnie senatorowie postanowili o skierowaniu
do Sejmu informacji o postulacie petycji wraz z prośbą o zintensyfikowanie prac nad
problemem dopalaczy przez sejmową podkomisję nadzwyczajną działającą przy Komisji
Zdrowia, która obecnie pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3107).
14. Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia
ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. (P8-05/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk wraz z 14 000 podpisów przedstawicieli świata nauki, duchowieństwa oraz osób dobrej
woli.
Autorzy petycji wystąpili w sprawie zintensyfikowania działań na rzecz ujawnienia
pełnej listy i miejsc spoczynku ofiar Obławy Augustowskiej, która wydarzyła się w lipcu
1945 r.
Wnioskodawcy podkreślali, że celem petycji jest podjęcie przez najwyższe organy
państwa intensywnych działań na rzecz ustalenia miejsc pochówku obywateli polskich
zamordowanych w lecie 1945 r. oraz ujawnienia pełnej listy ofiar Obławy Augustowskiej,
nazywanej przez historyków „małym Katyniem” lub „drugim Katyniem”, największej
niewyjaśnionej zbrodni na Polakach, dokonanej przez ZSRR po II Wojnie Światowej.
Marszałek Senatu 31 marca 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 10 czerwca 2015 r. rozpatrzyła petycję
i przeprowadziła dyskusję. Komisja zadecydowała o kontynuowaniu prac nad petycją.
Ponadto senatorowie postanowili przekazać informację o postulacie petycji do Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o poinformowanie komisji o aktualnym stanie
toczącego się śledztwa w sprawie ofiar Obławy Augustowskiej.
7 lipca 2015 r. komisja zapoznała się z informacją prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o pracach
prowadzonych dla wyjaśnienia sprawy ofiar Obławy Augustowskiej. Ponadto, komisja
zapoznała się ze stanem prac sejmowych nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu
Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druk sejmowy 3294,
sprawozdanie o projekcie druk nr 3531). W głosowaniu senatorowie podjęli decyzję o
zakończeniu prac nad petycją.
15. Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia
630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (P8-06/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów.
W ocenie autorów petycji Unia zawarta w Krewie w 1385 r., pomiędzy Wielkim
Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim, była „wydarzeniem wprost zasadniczym,
epokowym i faktem o niezmiernej doniosłości w dziejach Europy Wschodniej, przełomowym
w dziejach narodu polskiego, a przede wszystkim litewskiego narodu”. Była pierwszy aktem
zespalającym oba państwa w jeden silny organizm, liczący się na tle polityki ówczesnej
Europy.
Wnoszący petycję podkreślali, że upamiętnienie tego wydarzenia będzie pretekstem,
aby przypomnieć i utrwalić wiedzę o tym wydarzeniu historycznym.
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Marszałek Senatu 4 maja 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 10 czerwca 2015 r. rozpatrzyła petycję.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele autorów petycji. Senatorowie przeprowadzili
dyskusję. W głosowaniu podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją.
Na posiedzeniach 2 lipca i 15 lipca 2015 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie
petycji, senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego o postanowieniach art. 84
ust. 7–8 i 10 Regulaminu Senatu określającymi terminy zgłaszania projektów uchwał
okolicznościowych.
29 lipca 2015 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wznowiła prace
nad petycją. Ze względów regulaminowych senatorowie zdecydowali o podejmowaniu
dalszych prac nad petycją.
16. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej
(P8-07/15).
Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.
Dotyczyła zmian w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).
Przedmiotem petycji było przygotowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmianę przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej,
uregulowanych obecnie Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r., wydanym
na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W opinii autorki petycji celem postulowanej
zmiany było podniesienie rangi legislacyjnej przepisów oraz ich weryfikacja i realizacja
w praktyce lekarskiej.
Wnosząca petycję wskazała, że przepisy na podstawie których stwierdza się śmierć
mózgu, powinny być uregulowane aktem rangi ustawowej.
Marszałek Senatu 20 czerwca 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 7 lipca 2015 r. rozpatrzyła petycję.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, zastępca
Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej przekazał informację o powołaniu przez
Ministra Zdrowia Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu obwieszczenia
w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności
mózgu (Zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z 2015 r. poz. 20). Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła
argumenty resortu za utrzymaniem w obwieszczeniu kryteriów i sposobu stwierdzenia
trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Po dyskusji nad zagadnieniem petycji, senatorowie w głosowaniu zdecydowali o
niepodejmowaniu prac nad petycją.
17. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tymczasowego
pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw
lokatorów (P8-08/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu Adama Bodnara.
Dotyczyła przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150).
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę na „potencjalną niezgodność
z Konstytucją praktyki stosowania instytucji tymczasowego pomieszczenia”. Definicję
tymczasowego pomieszczenia zawiera art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o ochronie praw lokatorów,
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mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej – ustawa o ochronie
praw lokatorów). Z przywołanym przepisem powiązany jest art. 1046 § 4 kodeksu
postępowania cywilnego (k.p.c.), który Fundacja kwestionowała ze względu na brak
precyzyjnego określenia najkrótszego czasu, w którym komornik ma obowiązek wstrzymać
się z dokonaniem opróżnienia lokalu w oczekiwaniu na wskazanie pomieszczenia
tymczasowego – w związku z tym, komornicy dokonują egzekucji z lokalu niezwłocznie, gdy
gmina poinformuje, że nie posiada takiego pomieszczenia w swoim zasobie.
Ponadto, Fundacja zwróciła uwagę na art. 25c ustawy o ochronie praw lokatorów,
który stanowi, że umowę najmu pomieszczenia tymczasowego zawiera się z osobą, wobec
której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego – ale przepis ten nie określa,
czy zawarcie umowy najmu tego pomieszczenia miałoby nastąpić przed wykonaniem
eksmisji.
W petycji Fundacja kwestionowała definicję tymczasowego pomieszczenia, gdyż
twierdziła, że nawet garaż czy kontener spełniają wymogi tymczasowego pomieszczenia.
Fundacja podała informacje o tym, że gminy przeznaczają kontenery na pomieszczenia
tymczasowe, a wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlowo-usługowe prowadzą
noclegownie w kontenerach, do których kierują eksmitowanych. Fundacja wyraziła zdanie, że
przedsiębiorstwa te umożliwiają gminom obejście prawa – osoby eksmitowane pozostają
w kontenerach często tylko jeden dzień i są „eksmitowane na bruk”, co stanowi naruszenie
ich godności.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka stwierdziła, że obowiązujące w Polsce przepisy
pozornie zapewniają ochronę przed „eksmisją na bruk”, w praktyce prowadzą do zwiększenia
liczby osób bezdomnych. Dlatego w petycji Fundacja oczekiwała efektywnych działań
legislacyjnych, które zmienią złą, opisaną w uzasadnieniu petycji praktykę.
Marszałek Senatu 24 czerwca 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 7 lipca 2015 r. rozpatrzyła petycję,
senatorowie przeprowadzili dyskusję. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele autorów
petycji – Helsińską Fundację Praw Człowieka reprezentował wiceprezes zarządu Fundacji
Adam Bodnar. Obecna na posiedzeniu komisji posłanka Anna Grodzka zaprezentowała
podstawowe rozwiązania zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2972). Projekt dotyczył m.in. zapewnienia
osobom eksmitowanym ochrony, wzmocnienia instrumentów służących zapobieganiu
bezdomności oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej najuboższych obywateli. Ze względu na
negatywne stanowisko rządu o poselskim projekcie, posłanka zaapelowała do Komisji o
podjęcie prac nad petycją zgłoszoną przez Helsińską Fundację.
Po dyskusji senatorowie w głosowaniu zdecydowali o kontynuowaniu prac nad
petycją.
29 września 2015 r. odbyło się ostatnie w VIII kadencji posiedzenie komisji.
Przewodniczący komisji zaproponował, by dalsze prace nad petycją prowadzone były przez
komisję w następnej kadencji Senatu. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
zadecydowała o pozostawieniu petycji do dalszych prac w kolejnej kadencji.
12 stycznia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji IX kadencji
Senatu rozpatrzyła petycję. Na posiedzeniu autorów petycji reprezentował Adam Ploszka
z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ponadto obecni byli Kamila Dołowska z Biura RPO
oraz Eliza Chojnicka z Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa.
Po dyskusji komisja postanowiła odroczyć podjęcie decyzji w sprawie dalszych prac
nad petycją oraz wystąpić do resortu budownictwa z prośbą o informacje odnośnie działań
jakie podejmuje ministerstwo w celu realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego
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kwestionujących niehumanitarne działania wobec eksmitowanych dłużników, aby nie
funkcjonowały eksmisje na bruk.
10 lutego 2016 r. komisja kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się
z pozytywną opinią Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania
przepisów dotyczących ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych. Ministerstwo
poinformowało, że w resorcie podjęto prace nad koncepcją i zakresem zmian, jakie należy
wprowadzić w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego.
Przedstawiciel autorów petycji zaapelował do komisji o zawieszenie decyzji co do
dalszych prac nad petycją na 2–3 miesiące, aby dać czas rządowi na wypracowanie
i przedstawienie propozycji zmian w przepisach. Po dyskusji senatorowie zdecydowali o
przesłaniu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacji o pracach nad petycja
i oczekiwaniu na rządowe rozwiązania. Prace nad petycją zostały zawieszone.
19 kwietnia 2016 r. komisja podjęła prace nad petycją. Przeanalizowano informację
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o przygotowywanym w resorcie projekcie
nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego, a także o projekcie zmiany art. 1046 § 4 ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego. Planowane zmiany mają służyć naprawie dostrzeżonych przez resort
nieprawidłowości w brzmieniu i stosowaniu przepisów, których celem jest zapobieganie
eksmisjom na bruk.
Senatorowie postanowili zawiesić prace nad petycją w oczekiwaniu na nowelizację
ustawy o ochronie lokatorów oraz mieszkaniowym zasobie gminy, prowadzoną
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
18. Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do
bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych.
Dotyczyła ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Autorzy petycji wnosili o zagwarantowanie w ustawie prawa do bezpłatnych leków
oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objętych decyzją o
refundacji,
dopuszczonych
do
obrotu
na
terytorium
Polski
następującym
świadczeniobiorcom: najuboższym emerytom i rencistom, najuboższym przewlekle chorym
dorosłym oraz przewlekle chorym dzieciom.
W ocenie wnoszących petycję, uprawnieni do bezpłatnych leków emeryci i renciści
powinni spełnić łącznie następujące wymogi: mieć ukończone 75 lat, prowadzić
jednoosobowe gospodarstwo domowe i pobierać najniższą emeryturę lub rentę. ZUS
powinien zostać zobowiązany do wydania zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu
poświadczającego uprawnienia do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych do
specjalnego żywienia. Na podstawie dokumentu uprawnionej osoby lekarz wystawiający
receptę wpisze kod „ER”.
Autorzy petycji postulują objąć uprawnieniem do bezpłatnych leków oraz środków
spożywczych do specjalnego żywienia również przewlekle chore dzieci jeśli nie ukończyły
18. roku życia, a po jego osiągnieciu – do ukończenia nauki, jednak nie dłużej, niż do 21.
roku życia oraz przewlekle chorych jeśli kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej lub
wyższej do 24. roku życia.
Petycja jest odpowiedzią na postulaty najuboższych emerytów i rencistów oraz osób
przewlekle chorych, które znaczną część swoich finansów przeznaczają na leki i środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego o charakterze medycznym. Jak twierdzą
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autorzy petycji – dostęp do tych medykamentów jest wprawdzie powszechny i równy, ale
ograniczony trudną sytuacją materialną osób je zażywających. Dlatego wnoszą o szczególną
opiekę państwa nad wyżej wymienionymi trzema grupami potrzebujących, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł, a dla samotnie gospodarujących – 542 zł
(obowiązujące kryteria dochodowe przy korzystaniu z pomocy społecznej).
Marszałek Senatu 3 września 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 29 września 2015 r. postanowiła
by rozpatrzenie petycji przeprowadzone zostało przez komisję w kolejnej kadencji Senatu.
12 stycznia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji IX kadencji
Senatu rozpatrzyła petycję. Na posiedzeniu komisji autorów petycji reprezentowały Wiesława
Taranowska – wiceprzewodnicząca OPZZ i Renata Górna – radca prawny OPZZ.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia przedstawił informację o rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z 16 grudnia 2015 r. (projekt był skierowany do konsultacji, które zakończyły się 6 stycznia
2016 r.). Reprezentantki OPZZ argumentowały konieczność wprowadzenia rozwiązań
postulowanych w petycji wobec wszystkich grup pacjentów przy zastosowaniu kryteriów
dochodowych, co wpłynie na oszczędność środków budżetowych.
Po dyskusji senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad
petycją. Jednocześnie komisja postanowiła zwrócić się do Ministra Zdrowia z prośbą o
rozważenie możliwości uwzględnienia w projektowanej regulacji kategorii osób przewlekle
chorych.
19. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
przepisów prawa rodzinnego (P9-01/15).
Petycja indywidualna wniesiona przez Mariana Borkowskiego.
Dotyczyła wprowadzenia zmian do ustaw:
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.) oraz
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).
Przedmiotem petycji było podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
przepisów prawa rodzinnego poprzez:
 zrównanie wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego mężczyzn
z wiekiem kobiet,
 wprowadzenie pieczy naprzemiennej,
 wprowadzenie pojęcia „aktywne ojcostwo”,
 wyeliminowanie nierównego traktowania małżeństw i związków partnerskich
w przepisach dotyczących metody in vitro,
 wprowadzenie
obowiązku alimentacyjnego matek celem wyeliminowania
dyskryminacji ojców.
Marszałek Senatu 9 grudnia 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 16 grudnia 2015 r. rozpatrzyła petycję oraz
przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. Senatorowie postanowili kontynuować
prace nad petycją oraz wystąpić o opinię prawną dotyczącą postulatu petycji.
10 lutego 2016 r. komisja kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się
z Opinią prawną (OE-243) dotyczącą 2 postulatów petycji. Przeprowadzona została dyskusja,
po której senatorowie zdecydowali o kontynuowaniu prac nad 1 postulatem petycji. Ponadto,
senatorowie postanowili o przesłaniu petycji do senackiej Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.
W odniesieniu do pozostałych wniosków petycji senatorowie zdecydowali o
niepodejmowaniu dalszych prac.
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Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 15 marca 2016 r.
zapoznała się z petycją i postanowiła zasięgnąć opinii Ministerstwa Sprawiedliwości
i postulatach petycji. 12 kwietnia 2016 r. komisja analizowała informacje otrzymane z resortu
sprawiedliwości – senatorowie wyrazili opinię, w której nie rekomendowali podejmowania
prac nad petycją.
19 kwietnia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie postanowili przygotować założenia do projektu
uwzględniającego postulat wystąpienia przez mężczyznę, który ukończył 16 lat, do sądu
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. W odniesieniu do pozostałych
wniosków petycji w głosowaniu senatorowie postanowili pozostawić je bez dalszych prac.
17 maja 2016 r. komisja prowadziła prace nad petycją. W posiedzeniu uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa
Sprawiedliwości. Komisja przyjęła przedstawiony przez Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 187).
20. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców (P9-02/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT
z Rzeszowa.
Dotyczyła zmiany art. 6471 kodeksu cywilnego w ten sposób, aby do zawarcia umowy
z podwykonawcą konieczna byłaby zgoda inwestora wyrażona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Autorzy petycji oczekiwali przywrócenia równowagi pomiędzy uczestnikami procesu
budowlanego. W ocenie składających petycję ochrona podwykonawców, w szczególności
w świetle ugruntowanego orzecznictwa, całkowicie pozbawiła inwestorów ochrony.
Marszałek Senatu 15 grudnia 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 16 grudnia 2015 r. rozpatrzyła petycję oraz
przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. Senatorowie postanowili kontynuować prace nad
petycją oraz wystąpić o opinię prawną dotyczącą postulatów petycji.

Na posiedzeniach 12 stycznia i 8 marca 2016 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie
petycji. W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.
Senatorowie postanowili prowadzić dalsze prace w kierunku przygotowania założeń do
projektu, który realizowałby postulat petycji.
7 kwietnia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła
i przyjęła, przygotowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, projekt ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny realizujący postulat petycji (druk senacki nr 152).

21. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w taki sposób, by przedsiębiorcy
niezatrudniający pracowników, prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, płacili składki ZUS dopiero po uzyskaniu dochodu (P9-03/15).
Petycja zbiorowa wniesiona przez przedstawicieli Rzemieślniczego Domu
Towarowego Spółka z o.o.
Dotyczyła zmiany art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.).
Autorzy petycji występujący w imieniu przedsiębiorców niezatrudniających
pracowników, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą postulowali o zmianę
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez dodanie do art. 46 ust. 1 ustawy punktu
1a o treści: „Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie
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zatrudniają pracowników, płacą składki ZUS wtedy, gdy uzyskują dochód z działalności
gospodarczej”.
Ponadto wnoszący zaproponowali zapis: „z mocy prawa umarza się nieopłacone
składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do dnia wejścia w życie art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy
oraz odsetki za zwłokę, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, koszty egzekucyjne naliczone
przez ZUS, urząd skarbowy lub komornika sądowego”.
W opinii autorów petycji, z postanowień obowiązującego art. 46 ustawy wynika, że
przedsiębiorca powinien płacić składki, jeśli osiąga dochód – bowiem brak dochodu oznacza,
że nie ma z czego opłacać składek. Jednak ZUS prezentuje stanowisko, że przedsiębiorca,
który nie osiąga dochodu powinien zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej lub
zawiesić tę działalność. Stosowana przez ZUS interpretacja ustawy jest uznana przez autorów
petycji za niezgodną z art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, iż władza ma działać w granicach
prawa. Dotychczasowe działania ZUS to „instrumentalizowanie prawa i naigrywanie się z
matematyki oraz ludzi”. Wnoszący petycję zmianę art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych uznają za niezbędną.
Marszałek Senatu 30 grudnia 2015 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 12 stycznia 2016 r. rozpatrzyła
petycję. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Po dyskusji senatorowie zdecydowali odroczyć decyzję w sprawie
dalszych prac nad petycją, do czasu zajęcia przez resort pracy stanowiska i przedstawienia
opinii dotyczącej postulatów petycji.
8 marca 2016 r. komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. W posiedzeniu komisji
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy
przedstawili negatywną opinię ministerstwa w sprawie postulatu petycji.
Po dyskusji senatorowie w głosowaniu zdecydowali nie podejmować dalszych prac
nad petycją.
22. Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na
celu zmianę przepisów prawa rodzinnego (PW9-01/16).
Petycje indywidualne i zbiorowe przekazane z Biura Rzecznika Praw Dziecka,
złożone przez osoby fizyczne oraz Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca – od 9 grudnia
2015 r. do 30 stycznia 2016 r. do Senatu wpłynęło 1 736 petycji dotyczących tej samej
sprawy.
Petycje dotyczyły zmiany przepisów:
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 583 ze zm.),
- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 101 ze zm.).
Przedmiotem petycji były postulaty dotyczące:
1. przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską art. 8 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanej ustawą z dnia 2 października 1992 r.
(Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 427);
2. usunięcia z art. 58 § 1a i art. 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapisu
„Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając
władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby
dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”;
3. wprowadzenia do porządku prawnego, tj. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz kodeksu postępowania cywilnego – nadrzędnej zasady ustalania opieki naprzemiennej
nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców.
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16 grudnia 2015 r. przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji zarządził łączne rozpatrzenie petycji.
Marszałek Senatu 26 lutego 2016 r. skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 7 kwietnia 2016 r. rozpatrzyła petycję oraz
przeprowadziła dyskusję. W posiedzeniu komisji uczestniczył senator Antoni Szymański
zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował sędzia Robert Zegadło. Senatorowie uznali, że
ze względu na dobro dziecka, automatyczne orzekanie instytucji pieczy naprzemiennej
w każdej sytuacji nie wydaje się racjonalne. Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o
niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.

5.

Konferencje dotyczące petycji zorganizowane przez Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Od 20 maja 2015 r. prowadzona była kampania informacyjna „Petycja Twoje Prawo”
skierowana do obywateli, organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego.
Kampania miała na celu popularyzowanie prawa do składania petycji oraz prezentowanie
trybu, w jakim petycję będą rozpatrywane.
W ramach tej kampanii Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji była
współorganizatorem (z Instytutem Spraw Publicznych) konferencji „Ustawa o petycjach –
impuls dla aktywności obywatelskiej” zorganizowanej w Senacie 15 września 2015 r.
Ponadto, w ramach „Dnia praw człowieka” w Senacie 12 grudnia 2015 r. Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji była współorganizatorem (z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich) panelu dotyczącego prawa do składania petycji.
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Podsumowanie
1. Rozpatrywanie petycji przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
służy realizacji ważnego prawa obywatelskiego, zagwarantowanego w Konstytucji.
Petycje umożliwiają Komisji podejmowanie inicjatyw zmierzających do ulepszenia prawa
w sposób zgodny z postulatami obywateli.
2. W ciągu kilku lat od rozpoczęcia rozpatrywania petycji obywatelskich w Senacie
wzrosła ich liczba, jak również liczba innych pism interwencyjnych, załatwianych przez
Komisję. Można w tym widzieć wyraz zaufania obywateli do Senatu i ważną drogę
komunikacji społecznej niezbędnej w demokratycznym procesie legislacyjnym.
3. Petycyjna droga komunikacji Senatu z obywatelami jest przedmiotem szerokich
działań informacyjnych podejmowanych przez Komisję. Celowi temu służą konferencje
i seminaria organizowane przez Komisję w sprawach petycji. Uczestniczą w nich podmioty
krajowe i zagraniczne, jak również zainteresowani obywatele.
Posiedzenia Komisji są otwarte nie tylko dla zainteresowanych organów
i urzędów, lecz także dla organizacji pozarządowych, obywateli i mediów.
4.
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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 2015 roku

Petycje z VIII kadencji Senatu

I.

Petycje nad którymi komisja kontynuowała prace w 2015 r.

1.

Petycja indywidualna dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia w
ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które podlegały represjom
politycznym w latach 1971–1989 (P8-06/13).

2.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do
zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (P8-18/13).

3.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do
świadczenia opiekuńczego w związku z podjęciem opieki nad osobą niepełnosprawną bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej i czas powstania niepełnosprawności oraz przywrócenie praw
nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób niepełnosprawnych, których zostali
pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (P8-02/14).

4.

Petycje indywidualne w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony dzieci
przed skutkami konfliktu rodzinnego oraz zabezpieczenie prawa do kontaktu z rodzicami (P816/14).

5.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie
stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości (P8-20/14).

6.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zniesienie dla
gmin obowiązku podlegania podatkowi od nieruchomości (P8-21/14).

7.

Petycja wielokrotna (indywidualna i zbiorowa) dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych
„żołnierzy górników” (P8-22/14).

8.

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nowelizacji
Regulaminu Senatu w przedmiocie oświadczenia senatorskiego (P8-23/14).

9.

Petycja indywidualna dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa
do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które jako dzieci w latach 1945–1956 były więzione z rodzicami, skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P824/14).

II.

Petycje skierowane do komisji w 2015 roku.

1.

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia
z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych
(P8-01/15).

2.

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
zasad podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego (P8-02/15).

3.

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym (P803/15).

4.

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wyeliminowanie z obrotu handlowego substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy
(P8-04/15).

5.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. (P8-05/15).

6.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (P8-06/15).

7.

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmianę przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej
(P8-07/15).

8.

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów
(P8-08/15).

9.

Petycja zbiorowa dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do
bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15).

Petycje skierowane do komisji w 2015 r. w IX kadencji Senatu
1.

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmianę przepisów prawa rodzinnego (P9-01/15).

2.

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców (P9-02/15).

3.

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w taki sposób, by przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, płacili składki ZUS dopiero po uzyskaniu dochodu (P9-03/15).

4.

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zmianę przepisów prawa rodzinnego (PW9-01/16).

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