
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 168 

data posiedzenia: 25 lipca 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania 

w art. 156 §3 (P9-16/17). 

2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

rozpatrzenie wniosku w sprawie finansowania instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji 

Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (cd.). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Zbigniew Cichoń, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Andrzej 

Mioduszewski, Michał Seweryński, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

dyrektor generalny Jarosław Czuba ze współpracowniczką, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

starszy radca ministra w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Irena 

Nagórska, 

Polska Akademia Umiejętności: 

członek zarządu prof. Jerzy Wyrozumski, 

Towarzystwo Historyczno-Literackie: 

członek zarządu Marie-Thérese Vido-Rzewuska, 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, 

pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji Żaneta Urawska, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Marian Fałek, 

pracownik Biura Polonijnego Urszula Luboińska. 

 

 

Ad 1. 
 

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

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania w art. 156 §3 

(P9-16/17) przedstawiła pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, 



 

 

Dokumentacji i Korespondencji Żaneta Urawska. 

Autor petycji wnosi o uzupełnienie art. 156 k.p.a. o nowo utworzony §3 w brzmieniu: 

,,W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, ważności decyzji bada się 

w aspekcie całego prawa wiążącego organ, który wydał badaną decyzję, w tym w aspekcie 

przepisów określających wady wydawanych decyzji”. Zmiana ma na celu ułatwienie 

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych prac 

nad rozpatrywaną petycją. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Senatorowie postanowili nie podejmować prac nad petycją z uwagi na trwające w Sejmie prace 

nad tożsamą petycją w sprawie zmiany kodeksu postępowania administracyjnego (BKSP-145-

228/17). 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac nad rozpatrywaną petycją. 

Ad 2. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad propozycją nowelizacji ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozpatrzenie wniosku 

w sprawie finansowania instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów 

i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła projekt inicjatywy 

ustawodawczej w tej sprawie. Nowelizacja ma na celu stworzenie ram instytucjonalnych, które 

umożliwiłyby zapewnienie stałych źródeł finansowania instytucjom, które zostały utworzone 

na postawie prawa obcego i prowadzą działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania 

polskiego dziedzictwa narodowego. 

W dyskusji głos zabrali senatorowie i przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Towarzystwa Historyczno-Literackiego  

oraz Polskiej Akademii Umiejętności. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został 

senator Michał Seweryński. 

Konkluzja: 

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

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk senacki 

nr 577). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


