
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 81 

data posiedzenia: 4 marca 2021 r. 
 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (cd.) 

(P10-45/20). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 4 

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

zmiany art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany art. 680 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-78/20-1) 

(P10-78/20-2) (P10-78/20-3). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu 

dyplomów i świadectw z ukończenia nauki, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych, w celu uporządkowania przepisów zawartych w tych ustawach (P10-96/20-1) 

(P10-96/20-2). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz 

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

uporządkowania przepisów ustaw (P10-98/20-1) (P10-98/20-2). 

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

art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 505
26

 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (P10-101/20). 

6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustaw: z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, z dnia 15 listopada 1984 r. – 

Prawo przewozowe, z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uporządkowania przepisów wymienionych 

ustaw (P10-102/20-1) (P10-102/20-2). 

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

art. 61 §1 pkt 4, art. 306, art. 333 §2 i art. 479
85

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (P10-106/20-1) (P10-106/20-2). 

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

art. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; zmiany art. 2 ust. 1 i 2, art. 5 oraz art. 8 ust. 5 

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; art. 11 

ust. 4 i art. 23a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe; art. 226 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. 

o Krajowym Rejestrze Karnym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-

117/20). 



 

 

9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz 

zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (P10-121/20-

1) (P10-121/20-2). 

10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 

1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-

119/20-1) (P10-119/20-2) (P10-119/20-3). 

11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (P10-132/20). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał 

Seweryński, Lidia Staroń, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Marzena Krysiak, Joanna Leśniarek, Gabriela Kopania, Maciej Kowalski, 

Arkadiusz Waszkiewicz, 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. 

o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu 

nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela przypomniała pracownik Działu 

Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Leśniarek. 

4 listopada 2020 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję 

i wysłuchała informacji o postulacie petycji. Senatorowie zdecydowali o skierowaniu pytania 

do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie oceny skutków 

dla finansów państwa wprowadzenia postulowanego rozwiązania. W dniu 5 stycznia 2021 r. 

grupa senatorów wniosła do marszałka Senatu projekt ustawy o wyrównywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (druk senacki nr 307). 

Tytułem uzupełnienia pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec poinformował, że w dniu 

19 lutego 2021 r. na 21. posiedzeniu Senatu podjęta została uchwała o wniesieniu do Sejmu 

projektu ustawy, co czyni prace nad rozpatrywaną petycją bezprzedmiotowe. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o zakończenie prac nad 

rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 2. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 4 ustawy 

z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, zmiany art. 12 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zmiany art. 680 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

w celu uporządkowania przepisów ustaw, przedstawiła pracownik Działu Petycji 

i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Leśniarek. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą zmiany: art. 4 

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców 

(DzU nr 35 poz. 194 ze zm.) poprzez zastąpienie w nim wyrazów „administracji państwowej” 

wyrazami „administracji publicznej”; art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 1252) poprzez 

skreślenie w nim pktów 8 i 21 oraz dodanie pktu 33a w brzmieniu: „33a) ustawy z dnia 

22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (DzU z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.)” oraz 

pktu 35 w brzmieniu: „35) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (DzU z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)”; art. 680 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis 

albo wykaz inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie 

zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis albo wykaz inwentarza nie zostały sporządzone, 

należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu”. Zdaniem autora 

petycji zmiany postulowane w petycjach mają charakter porządkujący przepisy. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 3. 
 

 Treść petycji w sprawie zmiany dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów 

i świadectw z ukończenia nauki, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w celu 

uporządkowania przepisów zawartych w tych ustawach, przedstawił pracownik Działu Petycji 

i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą zmiany: art. 3 

ust. 1 dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki 

(DzU nr 27 poz. 164 ze zm.); art. 34 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 1 ust. 2–5 ustawy 

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DzU z 2019 r. poz. 1473 ze 

zm.). Autor petycji postuluje uporządkowanie przepisów i odesłań zawartych w wymienionych 

ustawach, które odwołują się do aktów nieobowiązujących (uchylonych). 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 



 

 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 4. 
 

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

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów 

ustaw, przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, 

Dokumentacji i Korespondencji Gabriela Kopania. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą zmiany art. 6a 

ust. 1, art. 6b ust. 5 i 6 oraz art. 7a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2020 r. poz. 1680) oraz art. 362 i art. 477
14a

  

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2020 r. 

poz. 1575). Autor petycji wnosi o zastąpienie w ustawie o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest słów „rejonowy urząd pracy” słowami „powiatowy urząd pracy” oraz 

wyrazów „instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego” wyrazami „Narodowy 

Fundusz Zdrowia”. Wnoszący petycję postuluje, by w ustawie – Kodeks postępowania 

cywilnego rozszerzyć katalog osób, do których stosuje się przepisy działu IV, rozdziału 1 

„Wyroki”, o referendarza sądowego i asystenta sędziego. Ponadto wnosi o doprecyzowanie, że 

sąd odwoławczy może uchylić orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 5. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 39 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 505
26

 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego przedstawił pracownik Działu Petycji 

i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Arkadiusz Waszkiewicz. 

Petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczy zmiany art. 39 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (DzU z 2020 r. poz. 1706); 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(DzU z 2019 r. poz. 1473 ze zm.) oraz art. 505
26

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (DzU 2020 r. poz. 1575 ze zm.). Autor petycji wnosi o skreślenie 

w art. 39 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej słów „do 30 dni” oraz „w wysokości do 5 000 

złotych”, zaś w ust. 2 – słów „w wysokości do 5 000 złotych”. Wnosi także o nadanie art. 18 

ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych następującego brzmienia: „Kto narusza 

przepisy niniejszej ustawy lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu 

albo grzywny, albo obu karom łącznie”. Postuluje również skreślenie zdania pierwszego 

w art. 505
26 

kodeksu postępowania cywilnego. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac nad rozpatrywaną 

petycją. 



 

 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 6. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 

10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo 

przewozowe, z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw, 

przedstawił pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Maciej Kowalski. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą; zmiany art. 7 

ust. 2 pkt 8 lit. b i art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych 

inwestycji (DzU z 2018 r. poz. 1162 ze zm.); zmiany art. 87c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

– Prawo przewozowe (DzU z 2020 r. poz. 8); uchylenia art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Przepisy wprowadzające Kodeks karny (DzU nr 88 poz. 554 ze zm.); dodania nowego 

art. 189b w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU z 2020 r. poz. 1444 ze zm.). 

Autor petycji, przywołując poszczególne ustawy, wskazał, że niektóre ich przepisy odnoszą się 

do uchylonych aktów prawnych lub zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za 

niezgodne z konstytucją. Wnioskodawca podnosi, że jego postulaty mają charakter 

porządkujący. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o podjęcie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją i wystąpienie o opinię Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura 

Legislacyjnego. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją i wystąpić o opinię 

podmiotów właściwych. 

Ad 7. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 61 §1 

pkt 4, art. 306, art. 333 §2 i art. 479
85

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego przedstawił pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Arkadiusz Waszkiewicz. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą zmiany art. 61 §1 

pkt 4, art. 306, art. 333 §2 oraz art. 479
85

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (DzU 2020 r. poz. 1575 ze zm.). Autor petycji wnosi o zmianę art. 61 

§1 pkt 4 poprzez zastąpienie wyrazu „przemysłowej” wyrazem „intelektualnej”, postuluje 

także nadanie art. 306 brzmienia „Pobranie krwi w celu jej badania nie wymaga zgody osoby, 

od której ma być ona pobrana ani jej przedstawiciela ustawowego. W razie odmowy 

wykonania zarządzenia badania sąd skaże tę osobę na grzywnę”. Wnosi również o skreślenie 

w art. 333 §2 słów „warrantu, rewersu” oraz skreślenie w art. 479
85

 zdania drugiego. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o podjęcie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją i wystąpienie o opinię Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją i wystąpić o opinię 

podmiotów właściwych. 

Ad 8. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej: uchylenia art. 8 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012; zmiany art. 2 ust. 1 i 2, art. 5 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; art. 11 ust. 4 i art. 23a 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe; art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego; art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw, przedstawiła pracownik Działu 

Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Marzena Krysiak. 

Petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczy zmiany: ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012 (DzU z 2017 r. poz. 1372 ze zm.); ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DzU z 2017 r. poz. 2278); ustawy z dnia 

26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (DzU z 2018 r. poz. 1914); ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2020 r. poz. 256 ze zm.); ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2020 r. poz. 638) oraz ustawy z dnia 

24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU z 2019 r. poz. 1158). 

Autor petycji wnosi o uporządkowanie wskazanych przepisów ustaw: 

– o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 

poprzez uchylenie art. 8, z powodu znajdujących się w przepisie odwołań do uchylonego 

ustępu (zmiana ma na celu naprawienie błędu popełnionego przy wprowadzaniu ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym); 

– o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, poprzez zastąpienie w art. 2 ust. 1 i 2 oraz 

art. 5 wyrazów „minister spraw wewnętrznych” wyrazami „minister/ra właściwy/ego do spraw 

wewnętrznych” (zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej); 

– o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, poprzez nadanie art. 8 ust. 5 brzmienia: 

„Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i szczegółowe zasady 

prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 4, uwzględniając przejrzystość danych 

zawartych w tym rejestrze”; 

– Prawa prasowego, poprzez nadanie art. 11 ust. 4 brzmienia: „Rada Ministrów, w drodze 

rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów 

administracji rządowej, uwzględniając ich obowiązki względem dziennikarzy” oraz zmianę 

art. 23a poprzez nadanie mu brzmienia: „Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, uwzględniając 

przejrzystość danych zawartych w tym rejestrze”; 

– Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez nadanie art. 226 brzmienia: „Rada 

Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania 

i rozpatrywania skarg i wniosków, mając na względzie sprawność tego postępowania”; 

– o ochronie zwierząt, poprzez nadanie art. 13 ust. 2 brzmienia: „Minister właściwy do spraw 

rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i sposób wydawania zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę ochrony zwierząt”; 

– o Krajowym Rejestrze Karnym, poprzez nadanie art. 7 ust. 3 brzmienia: „Minister 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zapytania o udzielenie 

informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywany 

między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając 



 

 

przejrzystość tych wzorów” oraz zastąpienie w przywołanej ustawie wyrazów „Wspólnot 

Europejskich” wyrazami „Unii Europejskiej”. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją i przekazanie informacji o wnioskach petycji do Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 9. 
 

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

24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmiany ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego przedstawiła pracownik Działu 

Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Leśniarek. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą zmiany ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2020 r. 

poz. 729 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(DzU z 2020 r. poz. 1575 ze zm.). Autor petycji postuluje zmianę art. 101 §1 kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia przez skreślenie w zdaniu drugim wyrazów „lub 

opiekuna prawnego” i zastąpienie w §1a tego kodeksu w zdaniu drugim wyrazów „1b” 

wyrazami „1bd”. Autor proponuje zmianę także §1b poprzez skreślenie w nim wyrazów „lub 

opiekuna prawnego”. Autor petycji postuluje również zmianę art. 183
7
 kodeksu postępowania 

cywilnego, polegającą na oznaczeniu dotychczasowej treści jako §1 i dodaniu w nim zdania 

drugiego w brzmieniu: „Jeżeli strona mediacji nie może podpisać wniosku o przeprowadzenie 

mediacji, osoba upoważniona przez nią podpisuje wniosek i wskazuje przyczynę braku podpisu 

strony”, a także dodanie w tym artykule §2 w brzmieniu: „Jeżeli wniosek o przeprowadzenie 

mediacji nie spełnia wymogów określonych w §1, mediator wzywa do jego uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu mediator odmawia wszczęcia 

mediacji”. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją i przekazanie informacji o wnioskach petycji do Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 10. 
 

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

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 

i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw, przedstawiła pracownik 

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

Kopania. 

Petycje indywidualne wniesione przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczą: zmiany art. 5 §2 

pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(DzU z 2020 r. poz. 256); zmiany art. 49 §1 i art. 49 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (DzU z 2020 r. poz. 365); zmiany art. 7 ust. 6 pkt 3 oraz art. 8 

ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU z 2020 r. poz. 805). Autor 



 

 

petycji proponuje zdefiniować w kodeksie postępowania administracyjnego pojęcie organów 

jednostek samorządu terytorialnego w taki sposób, aby definicja obejmowała również 

wszystkie podmioty, o których mowa w art. 39 ustawy o samorządzie gminnym. Wskazuje 

także na konieczność określenia w prawie o ustroju sądów powszechnych m.in. minimalnej 

wysokości grzywny za ubliżanie organowi samorządu terytorialnego. Autor petycji uważa też, 

że ustawa o radiofonii i telewizji nie uwzględnia m.in. wejścia w życie przepisów nowego 

kodeksu karnego. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac nad rozpatrywaną 

petycją. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o podjęcie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją i wystąpienie o opinię Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. 

W związku z tym senator Robert Mamątow zaproponował odroczenie prac nad rozpatrywaną 

petycją. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja odroczyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 11. 
 

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

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu 

uporządkowania przepisów tej ustawy, przedstawiła pracownik Działu Petycji 

i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Leśniarek.  

Petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza dotyczy zmiany ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(DzU z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia art. 3 §2 pkt 7 „akty 

nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek 

samorządu terytorialnego” oraz art. 148 „Sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu 

terytorialnego albo związku jednostek samorządu terytorialnego na akt nadzoru uchyla ten 

akt”. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Senator Joanna Sekuła zgłosiła wniosek o podjęcie dalszych prac legislacyjnych i wystąpienie 

o opinię Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją i wystąpić o opinię 

podmiotów właściwych. 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


