
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 43 

data posiedzenia: 14 lipca 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania 

zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej 

w stanie wojennym (P10-05/20). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (cd.) (P9-31/19). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń 

od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (cd.) (P9-43/19). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia 

możliwości posiadania w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach 

więziennych z cenami w innych punktach sprzedaży (P10-13/20). 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy 

(komisji rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy (P10-

14/20). 

6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu uaktualnienia 

przepisów ustawy (P10-16/20). 

7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa, ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie 

kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu uaktualnienia pojęć 

w nich zawartych (P10-21/20). 

8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: 

art. 31 §2, art. 89, art. 99 §1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie  

z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy  

(P10-24/20). 

9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu uaktualnienia przepisów ustaw (P10-25/20). 

10. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2020/005/422_zadoscuczynienie-zolnierze_stanu_woj_05.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/2019/3119/357_egzekucja_k.pracy_kkw_pr.bankowe_31.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p94319/369_zm.kpc_egzekucja_rolnika_43.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2020/013/430_kkw-warunki_wyk._pozb.wolnsci_13.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2020/014/431_samorzad_gminny-spolki_14.pdf
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https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2020/021/438_aktualizacja_przepisow_3_ustaw_21.pdf
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https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2020/025/442_aktualizacja_przepisow_2_ustaw_25.pdf


 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Bogdan Borusewicz, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela 

Morawska-Stanecka, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Beata Stanibuła, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi Robert Jakubik, 

Ministerstwo Zdrowia: 

starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego i Rodziny Marta Gramała, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

główny specjalista w Zespole Prawa Karnego Piotr Zakrzewski, 

Związek Miast Polskich: 

pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Marek Wójcik, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Marzena Krysiak, Wanda Wójtowicz, Monika Ruszczyk, Maciej 

Kowalski, Joanna Leśniarek, Gabriela Kopania, 

pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 

 

Ad 1. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania 

zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej 

w stanie wojennym przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, 

Dokumentacji i Korespondencji Wanda Wójtowicz. 

Petycja dotyczy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (DzU nr 29 poz. 154) 

oraz uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu 

wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (DzU nr 29 poz. 155 ze zm.). 

Autor petycji występuje w imieniu swoim i żołnierzy, którym przedłużono o kilka miesięcy 

odbywanie zasadniczej służby wojskowej z powodu wprowadzenia stanu wojennego, 

i postuluje przyznanie zadośćuczynienia moralnego i finansowego. Autor petycji swój postulat 

uzasadnia tym, że Trybunał Konstytucyjny, analizując dekret o stanie wojennym, w sprawie 

o sygn. akt K 35/08 orzekł, że jest on niezgodny z Konstytucją RP. W związku z przywołanym 

orzeczeniem osoby, których dotknęły represyjne przepisy dekretu, mogą ubiegać się 

o odszkodowania. Wnoszący petycję stwierdza, że „w imię elementarnych zasad 

sprawiedliwości wszyscy obywatele powinni być traktowani na równych prawach. Osoby 

internowane, które na wskutek wprowadzenia stanu wojennego też zostały pozbawione 

wolności (i to często na krótszy okres czasu, przebywały w znacznie lepszych warunkach), 

otrzymały zarówno moralne, jak i materialne zadośćuczynienie. Niestety o żołnierzach 

zasadniczej służby wojskowej, którzy ucierpieli podobnie jak ja, Państwo polskie jakoś 

zapomniało. Nie jest to sprawiedliwe”. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Senatorowie Bogdan Borusewicz i Robert Mamątow zgłosili wniosek o niepodejmowanie 



 

 

dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 

Komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła nie podejmować prac nad rozpatrywaną petycją. 

Ad 2. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej. 

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

Monika Ruszczyk przypomniała dotychczasowy przebieg prac nad petycją oraz przedstawiła 

nadesłane do komisji opinie głównego inspektora pracy, Forum Związków Zawodowych, 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacji „Lewiatan” w kwestii postulatów 

zawartych w petycji. 

Komisja na podstawie uwag przedstawionych w pismach i przeprowadzonej dyskusji podjęła 

decyzję o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła nie podejmować prac nad rozpatrywaną petycją. 

Ad 3. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika. 

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

Monika Ruszczyk przypomniała dotychczasowy przebieg prac nad petycją. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Biura Legislacyjnego Kancelarii 

Senatu. 

Senator Bogdan Borusewicz opowiedział się za podjęciem prac zmierzających do powstania 

projektu inicjatywy ustawodawczej realizującej postulat petycji. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zobowiązała Biuro Legislacyjne do przygotowania projektu inicjatywy 

ustawodawczej realizującej postulaty zawarte w petycji. 

Ad 4. 
 

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

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia możliwości posiadania 

w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach więziennych z cenami 

w innych punktach sprzedaży, przedstawił pracownik Działu Petycji i Korespondencji 

w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. 

Jest to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Autor petycji w jej uzasadnieniu 

podkreśla, że decyzje o zezwoleniu na posiadanie sprzętu komputerowego w jednostkach 

penitencjarnych na podstawie art. 110a §2 kodeksu karnego wykonawczego nie są wydawane. 

Wnioskodawca taką sytuację uważa za niewłaściwą i postuluje jej zmianę. W uzasadnieniu 

podkreśla, że wiele osób osadzonych w zakładach karnych po ich opuszczeniu nie ma żadnej 

wiedzy na temat obsługi komputera, co w konsekwencji może komplikować ich dalsze życie na 



 

 

wolności. Ponadto autor petycji postuluje wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które 

doprowadzą do zrównania cen artykułów spożywczych w kantynach jednostek penitencjarnych 

z cenami w dyskontach, marketach i innych punktach sprzedaży. Wnoszący petycje podkreśla, 

że ceny produktów w kantynach więziennych znacznie przewyższają ceny na rynku.  

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Senatorowie Robert Mamątow i Michał Seweryński zgłosili wniosek o niepodejmowanie prac 

nad petycją.  

Z uwagi na nieobecność przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości senator Bogdan 

Borusewicz zgłosił wniosek o wystąpienie do ministra Zbigniewa Ziobry z prośbą o przesłanie 

opinii pisemnej w zakresie postulatów zawartych w petycji. 

Komisja przyjęła ten wniosek przez aklamację. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną petycją. 

Ad 5. 
 

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

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy (komisji 

rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy, przedstawiła 

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

Marzena Krysiak. 

Jest to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną i dotyczy rozszerzenia 

postanowień art. 18a ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Rada gminy 

kontroluje działalność wójta, spółek z wyłącznym udziałem gminy, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję 

rewizyjną”. W uzasadnieniu autor petycji wskazuje na rozbieżności w ocenie sądów 

administracyjnych, czy komisje rewizyjne rad gminnych mogą kontrolować spółki miejskie 

(spółki kapitałowe z wyłącznym udziałem gmin). 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciel Związku Miast Polskich. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o wystąpienie do ministra spraw 

wewnętrznych i administracji z prośbą o przesłanie opinii pisemnej w zakresie postulatów 

zawartych w petycji. 

Komisja przyjęła ten wniosek przez aklamację. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną petycją. 

Ad 6. 
 

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

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu uaktualnienia przepisów ustawy, 

przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Wanda Wójtowicz. 

Jest to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Autor petycji postuluje zmianę 

treści art. 24b ust. 2 pkt 8 ustawy poprzez nadanie mu brzmienia: „inne informacje wymagane 

przez protokół Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii niebędące 

danymi osobowymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (DzU z 2019 r. poz. 125)”. W uzasadnieniu petycji autor wskazuje, że przepis 

art. 24b ust. 2 pkt 8 odwołuje się do uchylonej ustawy, zatem zmiana ma charakter 

porządkujący. 



 

 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad petycją oraz o przesłanie jej do Rządowego Centrum Legislacji do ewentualnego 

wykorzystania zawartych w niej postulatów w pracach legislacyjnych rządu. 

Komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją i przekazała ją do Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Ad 7. 
 

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

1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawy 

z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa 

lub innych państwowych osób prawnych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w celu uaktualnienia pojęć w nich zawartych, przedstawiła 

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

Monika Ruszczyk. 

Jest to petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza i dotyczy zmiany 

ustaw: 

– z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 

(DzU z 2020 r. poz. 16) poprzez nadanie nowego brzmienia lit. a w pkt 2 w art. 7 tej ustawy 

w następujący sposób: „a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1990 r. – Prawo bankowe (DzU z 2019 r. 

poz. 2357)”; 

– z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu 

Państwa lub innych państwowych osób prawnych (DzU z 1990 r. nr 44 poz. 255 ze zm.), 

poprzez zastąpienie w art. 3 tej ustawy wyrazu „wojewódzki” wyrazem „okręgowy”; 

– z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2019 r. poz. 300 

ze zm.), poprzez zastąpienie w art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. d wyrazów „22 sierpnia 1997 r. 

o pracowniczych programach emerytalnych (DzU. z 2001 r. poz. 623 oraz z 2002 r. poz. 253 

i 1178)” wyrazami „20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU 

z 2019 r. poz. 850 z późn. zm.)”. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją oraz o przesłanie jej do Rządowego Centrum Legislacji do 

ewentualnego wykorzystania zawartych w niej postulatów w pracach legislacyjnych rządu. 

Komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek.  

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją i przekazała ją do Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Ad 8. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 31 §2, 

art. 89, art. 99 §1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie  

z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy, 

przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Marzena Krysiak.  

Jest to petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza i dotyczy zmiany 

art. 31 §2, art. 89, art. 99 §1 pkt 2, art. 125 oraz dodania art. 139c w ustawie z dnia 20 maja 

1971 r. – Kodeks wykroczeń (DzU z 2019 r. poz. 821 ze zm.). 



 

 

Autor petycji proponuje, aby uporządkować przepisy kodeksu wykroczeń, i w tym celu wnosi 

o następujące zmiany: 

– w art. 31 §2 wyrazy „Kara określona” zamienić na „Środek karny określony”; 

– w art. 89 wyrazy „na drodze publicznej” zastąpić „na jezdni drogi publicznej”; 

– w art. 99 §1 pkt 2 po wyrazach „strefie zamieszkania” dodać wyrazy „albo strefie ruchu”; 

– w art. 125 skreślić wyraz „państwowego”. 

Ponadto autor petycji wnosi o dodanie nowego zapisu art. 139c w brzmieniu: „Do wykroczeń, 

o których mowa w art. 138d §2, 139a i 139b, stosuje się odpowiednio art. 138c §4”. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o wystąpienie do ministra 

sprawiedliwości z prośbą o przesłanie opinii pisemnej w zakresie postulatów zawartych 

w petycji. 

Komisja przyjęła ten wniosek przez aklamację. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 9. 
 

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

24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym, w celu uaktualnienia przepisów ustaw, przedstawił pracownik 

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

Kowalski. 

Jest to petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza i dotyczy zmiany 

ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DzU z 2015 r. poz. 567 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2019 r. poz. 511 ze 

zm.). Autor petycji w uzasadnieniu podnosi, że ustawa o społecznej inspekcji pracy w art. 22 

zawiera archaiczne zapisy oraz odwołania do innych ustaw, które zostały zmienione lub 

uchylone. W związku z tym wnioskodawca proponuje zmianę przepisu w taki sposób, aby 

dostosować go do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie autor petycji wnosi 

o zmianę art. 33a ust. 3 i art. 12 pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż w tej 

ustawie również dostrzega nieaktualne treści przepisów. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją oraz o przesłanie jej do Rządowego Centrum Legislacji do 

ewentualnego wykorzystania zawartych w niej postulatów w pracach legislacyjnych rządu. 

Komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek.  

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją i przekazała ją do Rządowego Centrum 

Legislacji. 

 

Ad 10. 
 

Sprawozdanie roczne z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji przedstawiła 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz. 

Nad sprawozdaniem przeprowadzono dyskusję. 

Senator Bogdan Borusewicz zaproponował, aby komisja zainicjowała prace zmierzające do 

wprowadzenia zmian w ustawie o petycjach. Sześć lat funkcjonowania ustawy o petycjach jest 

wg niego wystarczającym okresem do dokonania w ustawie zmian, które polegałyby m.in. na 

ograniczeniu liczby organów, do których można składać petycje (w chwili obecnej petycje 

kierowane są do kilku organów, z których każdy musi je rozpatrzyć).  



 

 

Senatorowie zaaprobowali przedstawiony postulat. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania rocznego 

z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Aleksander Pociej. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku 

petycji. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


