
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 163 

data posiedzenia: 17 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege 

ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie 

biegłych w wymiarze sprawiedliwości” (cd.). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu 

sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz 

coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17). 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania 

opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu 

opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17). 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 

(cd.) (P9-18/17). 

6. Sprawy różne. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Zbigniew Cichoń, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Łukasz Mikołajczyk,  

Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Michał Seweryński, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Wojciech Ulitko ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Dorota Gierej, 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 

dyrektor Mirosław Przewoźnik, 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Wanda Wójtowicz, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko, Bożena Langner, Marek 

Jarentowski. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p91817/209_zm_konstytucji.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad wskazanymi przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wnioskami de lege ferenda zawartymi w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 

„Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości”. 

Senatorowie zostali poinformowani przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, że 

w resorcie podjęte zostały działania nakierowane na wypracowanie nowej, kompleksowej 

regulacji dotyczącej biegłych sądowych. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie realizacji wniosków de lege ferenda. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji 

wniosków de lege ferenda. 

 

Ad 2., 3. i 4. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycjami: 

― w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki 

nad niepełnosprawnym dzieckiem (P9-02/17); 

― w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku 

pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-

08/17); 

― w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym 

emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad 

niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17). 

W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. 

Komisja zdecydowała o wstrzymaniu prac nad rozpatrywanymi petycjami w oczekiwaniu na 

efekt prac międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy 

Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Senatorowie postanowili wystąpić 

do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o nadesłanie w ciągu 3 miesięcy 

informacji na temat konkretnych rozwiązań wypracowanych w obszarach, których dotyczą 

postulaty zawarte w petycjach. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła wstrzymać prace nad rozpatrywanymi petycjami w oczekiwaniu na efekt 

prac międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji 

Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. 

  

Ad 5. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz 

art. 235 pkt 1 (P9-18/17). 

Postulaty petycji dotyczą m.in. wprowadzenia zmian w przepisach regulujących instytucję 

referendum ogólnokrajowego. Autor petycji postuluje, aby prawo do zarządzenia referendum 

ogólnokrajowego miało 500 tysięcy obywateli lub 138 posłów i senatorów, tj. 1/3 ustawowego 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/p91817/209_zm_konstytucji.pdf


 

składu Zgromadzenia Narodowego. Ponadto proponuje wykreślenie art. 125 pkt 3 konstytucji, 

uważając go za sprzeczny z art. 4 pkt 2 konstytucji. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski przedstawił opinię w tej sprawie. 

W dyskusji senatorowie wyrazili wątpliwości co do kompetencji komisji w zakresie 

podejmowania inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Jednocześnie komisja postanowiła przekazać petycję do Kancelarii Prezydenta RP do 

wykorzystania w pracach podjętych w ramach zainicjowanej przez prezydenta debaty na temat 

zmiany obowiązującej konstytucji. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad rozpatrywaną petycją i zwróceniu 

się do Kancelarii Prezydenta RP o rozważenie postulatów zawartych w petycji w ramach 

debaty nad zmianą obowiązującej konstytucji. 

Ad 6. 
 

 Senator Jan Rulewski zaproponował, aby komisja wystąpiła do właściwego resortu 

z wnioskiem o zabezpieczenie niewykorzystanych w budżecie na 2017 r. środków finansowych 

na cele związane z wykonaniem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach 

represjonowanych ze względów politycznych. 

Senatorowie zaakceptowali propozycję senatora Jana Rulewskiego z zastrzeżeniem, że  

wystąpienie to powinno mieć miejsce po wejściu w życie tej ustawy. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zobowiązał się zwrócić z odpowiednim wnioskiem 

do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pod koniec września 

2017 r. 

 

 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


