
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 84 

data posiedzenia: 7 kwietnia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (cd.) (P9-16/19). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia 
praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy (cd.) 
(P9-29/19). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania 
projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (P10-26/19). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej 
przyznanie został złożony w czerwcu danego roku (cd.) (P10-12/19). 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
art. 523 §1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu 
usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na 
orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (cd.) (P10-30/19). 

6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi 
i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19). 

7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – 
Zasłużonych dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie 
publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20). 

8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego, w zakresie: uchylenia art. 50528–50539 o elektronicznym 
postępowaniu upominawczym; zmiany art. 129 §2 dla umożliwienia poświadczania 
dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika 
patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik 
strony postępowania; wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron 
postępowania w charakterze świadka (cd.) (P10-09/20). 

9. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niektórych ustaw w związku 
z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych. 

10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego (cd.) (P10-34/20). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 



 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Mariusz Gromko, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela 
Morawska-Stanecka, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, 
Lidia Staroń, 

 
 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 
naczelnik Wydziału ds. Emerytur i Rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Świadczeń na rzecz Kombatantów, Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Departamencie 
Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Wasiak, 
 

 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, Monika 
Ruszczyk, Maciej Kowalski, Arkadiusz Waszkiewicz, 
pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Aldona Figura, Bożena Langner, Beata 
Mandylis, Maciej Telec, Sławomir Szczepański. 

 
 
 

Ad 1.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniała pracownik Biura 
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Marzena Krysiak. Poinformowała, że postulaty petycji 
zostały zrealizowane w ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która w dniu 
5 marca br. została podpisana przez prezydenta. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o zakończenie prac nad rozpatrywaną petycją. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 
 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 2.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków 
spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy, i przebieg 
dotychczasowych prac przypomniała pracownik Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji 
Joanna Leśniarek. Wyjaśnienie przedstawiła również pracownik Biura Legislacyjnego Aldona 
Figura. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o wystąpienie o opinię 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w związku 



 

 

z pracami resortu nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali. 
Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 
 Komisja postanowiła wystąpić o opinię podmiotów właściwych. 

 

Ad 3.  

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu 
ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości przedstawił pracownik Działu 
Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Arkadiusz 
Waszkiewicz. 
Była to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Autor petycji postuluje 
opracowanie projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości. 
W uzasadnieniu petycji autor podnosi, że spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
jedynie Polsce nie udało się uregulować prawnie zagadnienia reprywatyzacji. Przedstawia 
ogólny schemat procedury przy postępowaniach reprywatyzacyjnych, który, w jego opinii, 
powinien zawierać projekt ustawy: udowodnienie prawa do nieruchomości; wycena 
nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt wnioskodawcy; złożenie wniosku 
o zwrot lub odszkodowanie do właściwego organu władzy; określenie kwoty odszkodowania 
w wysokości np. 20–35% wartości nieruchomości; emisja przez rząd np. bonów 
reprywatyzacyjnych z terminem wykupu 20 lat, oprocentowanych w skali roku 2–3%, 
przeznaczonych na wypłatę odszkodowań; wprowadzenie bonów reprywatyzacyjnych na 
giełdę papierów wartościowych; w przypadku zwrotu nieruchomości – brak odszkodowania za 
utratę tzw. pożytków, a organ władzy nie żąda zwrotu kosztów remontów. W opinii autora 
petycji brak regulacji ustawowej tego zagadnienia może skutkować większym obciążeniem dla 
budżetu państwa niż przeprowadzenie procesu reprywatyzacji. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad 
rozpatrywaną petycją i wystąpienie o opinię Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komisji do 
spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. 
Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 
 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją i wystąpić o opinię 

podmiotów właściwych. 
 

Ad 4.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu 
zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony 
w czerwcu danego roku, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniała pracownik Biura 
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Gabriela Kopania. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 
przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o zakończenie prac nad 
rozpatrywaną petycją. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2019/026/405_reprywatyzacja_nieruchomosci_26.pdf


 

 

Konkluzja: 
 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 5.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 §1a 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości 
wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd 
niewspółmierności kary, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniał pracownik Biura 
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. Wyjaśnienie przedstawiła również 
pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o zakończenie prac nad rozpatrywaną petycją. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
 

Konkluzja: 
 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 6.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą 
w transporcie publicznym, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniała pracownik Biura 
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Monika Ruszczyk. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o wystąpienie o opinię 
Ministerstwa Infrastruktury, organizacji samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli 
oraz Ministerstwa Zdrowia w związku z pracami resortu nad projektem ustawy 
o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. 
Komisja przyjęła ten wniosek. 
 

Konkluzja: 
 Komisja postanowiła wystąpić o opinię podmiotów właściwych. 

 

Ad 7.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia 
Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym, oraz 
przebieg dotychczasowych prac przypomniała pracownik Biura Analiz, Dokumentacji 
i Korespondencji Monika Ruszczyk. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Zastępca przewodniczącego komisji Michał Seweryński zgłosił wniosek o zakończenie prac 
nad rozpatrywaną petycją. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek zmierzający do zobowiązania 
Biura Legislacyjnego do przygotowania stosownego projektu ustawy. 



 

 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatora Aleksandra Pocieja. 

Konkluzja: 
 Komisja zobowiązała Biuro Legislacyjne do przygotowania inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego. 
 

Ad 8.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 
16 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie: uchylenia art. 50528–50539 
o elektronicznym postępowaniu upominawczym; zmiany art. 129 §2 dla umożliwienia 
poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, 
rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako 
pełnomocnik strony postępowania; wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników 
stron postępowania w charakterze świadka, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniał 
pracownik Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego przedstawił pracownik 
Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony 
został senator Aleksander Pociej. 
 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 381). 

Ad 9.  

 Treść projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku 
pogrzebowego nowej grupy uprawnionych oraz dotychczasowy przebieg prac przedstawiła 
pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona 
została senator Joanna Sekuła. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej 
grupy uprawnionych (druk senacki nr 380). 

Ad 10.  

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 
Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 80 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego, oraz przebieg dotychczasowych prac 



 

 

przypomniała pracownik Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Gabriela Kopania. 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu podwyższenia zasiłku pogrzebowego 
przedstawiła pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 
Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o zakończenie prac nad omawianą 
petycją i przekazanie informacji o wnioskach petycji do Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej.  
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
 

Konkluzja: 
 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 
 
 
 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
 

Opracowano w BPS 
 


