
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 174 

data posiedzenia: 21 kwietnia 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

w celu zapewnienia osobom głuchym możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka 

migowego we wszystkich instytucjach publicznych finansowanych ze środków publicznych 

(cd.) (P10-58/2021). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych ustaw (cd.) (P10-61/2021). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, w celu dokonania 

zmian w sposobie finansowania funduszów sołeckich z budżetu państwa (cd.) (P10-

84/2021). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

wprowadzenia do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

przepisów odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu z dnia 

26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 

(P10-92/2021). 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania 

projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (cd.) (P10-

26/2019). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Marek Plura. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Halina Bieda, Mariusz Gromko, Robert Mamątow, Marek Martynowski, 

Ewa Matecka, Gabriela Morawska-Stanecka, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna 

Sekuła, Michał Seweryński, Lidia Staroń, Wojciech Ziemniak,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Andrzej Vertun, 

naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym 

Prawa Cywilnego Maciej Klonowski, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

naczelnik Wydziału Struktur i Ustroju Samorządu Terytorialnego w Departamencie 

Administracji Publicznej Joanna Adamczyk-Siwek, 



 

 

zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Małgorzata 

Wójcik, 

Polski Związek Głuchych: 

prezes Zarządu Głównego Krzysztof Kotyniewicz, 

Stowarzyszenie „Polski Instytut Praw Głuchych”: 

prezes zarządu Stanisław Porowski, 

tłumacze języka migowego: Mariola Kozłowska-Nowak, Marlena Florczyk, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji: Marzena Krysiak, Joanna Baranowska, Maciej Kowalski, Arkadiusz 

Waszkiewicz, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Aldona Figura, Sławomir Szczepański. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

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

19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w celu 

zapewnienia osobom głuchym możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego 

we wszystkich instytucjach publicznych finansowanych ze środków publicznych, oraz przebieg 

dotychczasowych prac przypomniała pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Marzena Krysiak. 

Postulaty petycji zaprezentował również wnoszący petycję prezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Polski Instytut Praw Głuchych” Stanisław Porowski. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Stowarzyszenia „Polski Instytut 

Praw Głuchych” oraz Polskiego Związku Głuchych. 

Senator Robert Mamątow, zastępcy przewodniczącego komisji Marek Plura i Ewa Matecka 

oraz przewodniczący komisji Aleksander Pociej zgłosili wniosek o kontynuowanie prac nad 

rozpatrywaną petycją i wystąpienie o opinie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Finansów. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją i wystąpić o opinie 

podmiotów właściwych. 

Ad 2. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

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

28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw 

oraz przebieg dotychczasowych prac przypomniała pracownik Działu Petycji i Korespondencji 

w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Leśniarek. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o zakończenie prac nad rozpatrywaną petycją. 



 

 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej, senator Gabriela Morawska-Stanecka oraz 

zastępca przewodniczącego komisji Ewa Matecka zgłosili wniosek zmierzający do 

zobowiązania Biura Legislacyjnego do przygotowania stosownego projektu ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatorów Aleksandra Pocieja, Gabrieli 

Morawskiej-Staneckiej oraz Ewy Mateckiej. 

Konkluzja: 

 Komisja zobowiązała Biuro Legislacyjne do przygotowania inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw. 

 

Ad 3. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 

ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, w celu dokonania zmian 

w sposobie finansowania funduszów sołeckich z budżetu państwa, oraz przebieg 

dotychczasowych prac przypomniał pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej Kowalski. 

Wyjaśnienie przedstawił również pracownik Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o zakończenie prac nad rozpatrywaną petycją. 

Zastępca przewodniczącego komisji Ewa Matecka zgłosiła wniosek o kontynuowanie prac nad 

rozpatrywaną petycją i wystąpienie o opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz prezesa Rady Ministrów pełniącego obowiązki ministra finansów w celu 

przedstawienia informacji o stanie prac nad przepisami regulującymi plany podziału środków 

finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego i związanej 

z tym perspektywy wydatkowej zaplanowanej na kolejny 10-letni okres. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senator Ewy Mateckiej. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła kontynuować prace nad rozpatrywaną petycją i wystąpić o opinię 

podmiotów właściwych. 

 

Ad 4. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przepisów 

odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu z dnia 26 października 

1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przedstawiła 

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

Joanna Leśniarek. 

Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną dotyczy zmiany ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2021 r. poz. 1899). Autor petycji 

wnosi o wprowadzenie do ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisów ustanawiających 

odszkodowanie za nieruchomości przejęte bezprawnie na podstawie dekretu z dnia 

26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 

(„dekret warszawski”). Przepisy odszkodowawcze mają odpowiadać zasadzie pełnego 

odszkodowania w związku z rozszerzeniem przesłanek 

nacjonalizacyjnych/wywłaszczeniowych w oparciu o wskazaną nowelizację ustawy 

o gospodarce nieruchomościami i naprawę wyrządzonych krzywd legalnym właścicielom lub 

następcom prawnym prawowitych właścicieli. 



 

 

Zastępca przewodniczącego komisji Marek Plura zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych 

prac nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad petycją. 

 

Ad 5. 
 

 Treść petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu 

ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości oraz dotychczasowy przebieg 

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

i Korespondencji Arkadiusz Waszkiewicz. 

Zastępca przewodniczącego komisji Marek Plura zgłosił wniosek o zakończenie prac nad 

rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zakończyła prace nad petycją. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową 

 

Opracowano w BPS 

 


