
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 166 

data posiedzenia: 25 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu związanego 

z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom (cd.). 

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

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

wprowadzenia ulgi na internet dla seniorów (cd.) (P9-13/17). 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu 

wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku 

(cd.) (P9-14/17). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Andrzej Mioduszewski, Jan 

Rulewski, Michał Seweryński, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Stefan Kołucki, 

naczelnik wydziału w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniew 

Wasiak, 

Ministerstwo Cyfryzacji: 

starszy specjalista w Departamencie Telekomunikacji Agnieszka Popławska, 

Ministerstwo Finansów: 

zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Ewa Adamiak ze 

współpracownikiem, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak ze 

współpracownikiem, 

Urząd do Spraw. Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego Piotr Mierzejewski, 

dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar Ewa Dawidziuk, 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 

główny konsultant ds. prawnych Agnieszka Rękas, 



 

 

Komenda Główna Policji: 

ekspert w Wydziale Konwojowym w Biurze Prewencji kom. Jarosław Pośpiech, 

radca w Wydziale Konwojowym w Biurze Prewencji kom. Anna Karpińska-Ciepieniak, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

prawnik Marcin Wolny, 

prawnik Katarzyna Wiśniewska, 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata Mandylis, Maciej Telec, Marian Fałek, 

pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Żaneta Urawska. 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace w sprawie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

problemu związanego z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom. 

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

Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

Komisji znany był już opracowany przez Biuro Legislacyjne projekt inicjatywy ustawodawczej 

zmierzającej do realizacji postulatu zawartego we wniosku RPO. 

Senator Michał Seweryński zaproponował modyfikację projektu w kierunku przyznania karty 

parkingowej wszystkim członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, co znacznie 

uprościłoby propozycję legislacyjną. 

Senatorowie zaakceptowali propozycję senatora Michała Seweryńskiego. 

Biuro Legislacyjne zostało zobowiązane do przygotowania nowej wersji projektu inicjatywy 

ustawodawczej realizującej postulat RPO. 

Komisja przegłosuje projekt inicjatywy w ostatecznej wersji na najbliższym posiedzeniu 

poświęconym rozpatrzeniu tej sprawy. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywanym problemem. 

Ad 2. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

w celu wprowadzenia ulgi na internet dla seniorów (P9-13/17). 

Przedmiotem petycji jest postulat wprowadzenia zmian w treści ustawy o podatku 

dochodowym, których celem jest ulga podatkowa dla seniorów korzystających z internetu, co 

zwiększyłoby ich aktywność w życiu publicznym. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawicielka Ministerstwa Cyfryzacji. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac nad 

rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Senatorowie wyrazili wątpliwość co do tego, czy postulowane zmiany znacząco przyczyniłyby 

się do cyfrowej aktywizacji seniorów. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 



 

 

Ad 3. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego 

w schronisku (P9-14/17). 

Przedmiotem petycji jest wniosek o wprowadzenie zmian ustawowych, których celem jest: 

obowiązkowa okresowa kontrola zasadności pobytu nieletniego w schronisku (co 3 miesiące); 

obligatoryjne orzekanie w formie postanowienia o przedłużeniu pobytu w schronisku dla 

nieletnich wraz z uzasadnieniem (również po skierowaniu sprawy na rozprawę); procedura 

umożliwiająca kontrolę decyzji sądu – zgodnie z wytycznymi Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka zawartymi w wyroku Grabowski przeciwko Polsce. 

Nad petycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele: Biura Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości i Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis omówiła propozycję inicjatywy 

ustawodawczej w tej sprawie. 

W wyniku dyskusji senatorowie postanowili wprowadzić kilka poprawek do tekstu projektu. 

Komisja przegłosuje projekt inicjatywy w ostatecznej wersji na najbliższym posiedzeniu 

poświęconym rozpatrzeniu tej petycji. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną petycją. 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

 

 
 

Opracowano w BPS 

 


