
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 109 

data posiedzenia: 20 lipca 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia 

prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów 

sumienia w Chinach (cd.) (P10-93/20). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

kontynuowania procesu legislacyjnego, w celu uregulowania całości spraw i problemów 

dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

(cd.) (P10-108/20). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-

99/20).  

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu 

uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób 

fizycznych o dochody z odsetek od obligacji (cd.) (P10-110/20). 

5. 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 (cd.) (P10-102/20-1) (P10-102/20-2). 

6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia 

instytucji ubezwłasnowolnienia (P10-128/20). 

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

art. 61 §1 pkt 4, art. 306, art. 333 §2 i art. 47985 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

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

8. 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 (cd.) (P10-132/20). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mariusz Gromko, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela Morawska-Stanecka, 

Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, 

 



 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Joanna Leśniarek, Joanna Augustynowska, Maciej Kowalski, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Renata Bronowska, Bożena Langner, Beata Mandylis, 

Mirosław Reszczyński. 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od 

niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach przedstawił przewodniczący 

komisji Aleksander Pociej. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

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. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kontynuowania procesu 

legislacyjnego, w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości 

gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, oraz przebieg dotychczasowych 

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

i Korespondencji Joanna Leśniarek. Zapoznała również senatorów z opiniami Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie 

postulatów petycji. 

Wyjaśnienie przedstawił również pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

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 3. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy 

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

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

Zapoznał również senatorów z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego oraz 

Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie postulatów petycji. 

Wyjaśnienie przedstawiła również pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję.  

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek zmierzający do zobligowania Biura 

Legislacyjnego do przygotowania stosownego projektu ustawy. 



 

 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja zobowiązała Biuro Legislacyjne do przygotowania inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

 

Ad 4. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

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

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu uzupełnienia wykazu 

zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych o dochody z odsetek 

od obligacji, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniała pracownik Działu Petycji 

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

Zapoznała również senatorów z opinią Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej w sprawie postulatów petycji. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję.  

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosił wniosek o wystąpienie o opinię 

Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie oceny skutków 

finansowych zaproponowanych w petycji rozwiązań. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła wystąpić o opinię podmiotu właściwego. 

 

Ad 5. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

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, 

oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniał pracownik Działu Petycji i Korespondencji 

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

senatorów z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie postulatów petycji. 

Wyjaśnienie przedstawiła również pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o zakończenie prac nad rozpatrywaną petycją 

i przekazanie informacji o wnioskach petycji do Rządowego Centrum Legislacji. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej uzupełnił przedstawiony wniosek o opinię 

Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy 

wprowadzające Kodeks karny oraz art. 189a §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.  

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 6. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia instytucji 

ubezwłasnowolnienia przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Leśniarek. 

Była to petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie Wiosna bez Barier, poparta przez 



 

 

12 organizacji społecznych. Autorzy petycji postulują całkowite zniesienie instytucji 

ubezwłasnowolnienia i zastąpienie jej systemem wspieranego podejmowania decyzji. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. 

Zastępca przewodniczącego komisji Michał Seweryński zgłosił wniosek o niepodejmowanie 

dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 

Senator Joanna Sekuła zgłosiła wniosek o podjęcie dalszych prac nad rozpatrywaną petycją.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatora Michała Seweryńskiego. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad rozpatrywaną petycją. 

 

Ad 7. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

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

pkt 4, art. 306, art. 333 §2 i art. 47985 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, przypomniał pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. Zapoznał również senatorów 

z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie postulatów petycji. 

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 8. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

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, oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniała 

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

Joanna Leśniarek. Zapoznała również senatorów z opiniami Ministerstwa Sprawiedliwości, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w sprawie postulatów petycji. 

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. 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


