
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 177 

data posiedzenia: 11 października 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu związanego 

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

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między 

Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., 

podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk senacki nr 609, druki sejmowe 

nr 1777 i 1843). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk senacki nr 603, druki sejmowe 

nr 1604, 1793, 1812 i 1812-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Robert Mamątow. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Rulewski, Michał Seweryński, Lidia Staroń, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

podsekretarz stanu Paweł Lewandowski ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Konrad Marciniak ze 

współpracownikiem, 

szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

główny specjalista w Zespole Prawa Administracyjnego Tomasz Schabowski, 

Komenda Główna Straży Granicznej: 

dyrektor Biura Prawnego płk Marcin Własnowolski, 

przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Izby Wydawców Prasy i Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marian Fałek, Szymon Giderewicz, Beata Mandylis, 

Maciej Telec. 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisja kontynuowała prace nad wskazanym przez rzecznika praw obywatelskich problemem 

związanym z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec omówił dotychczasowy stan prac 

i przedstawił propozycję inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do realizacji postulatu.  

Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej zmierzającej do realizacji postulatu rzecznika praw obywatelskich. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony 

został senator Andrzej Mioduszewski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji postulatu rzecznika 

praw obywatelskich i przedkłada marszałkowi Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 623). 

 

Ad 2. 
 

 Protokół określa w szczególności: właściwe organy, którym powierzono zadanie wdrożenia 

umowy, przejścia graniczne, na których realizowane będzie przekazywanie oraz tranzyt osób 

readmitowanych, a także wskazuje rodzaje wykorzystywanych przez Strony środków, za 

pomocą których przesyła się wnioski i odpowiedzi, warunki powrotu osób pod eskortą, język 

wzajemnego porozumiewania się oraz prowadzenia konsultacji i możliwość przeprowadzania 

spotkań roboczych oraz konsultacji. 

Ustawę omówił szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Rafał Ambrozik. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 609 B). 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym 

zakwestionowano nieprecyzyjne przepisy dotyczące autoryzacji wypowiedzi udzielonej 

dziennikarzowi. Ustawa m.in. nakłada obowiązek poinformowania osoby o przysługującym jej 

prawie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Co do zasady autoryzacji będzie trzeba 

dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin (dzienniki) lub 24 godzin 

(czasopisma) od momentu zapoznania się z przewidzianym do publikacji tekstem. Ponadto 

w miejsce odpowiedzialności karnej ustawa wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową 

w sytuacji publikacji wypowiedzi bez umożliwienia jej autoryzacji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł 

Lewandowski. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis przedstawiła opinię w sprawie ustawy 



 

 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednią poprawkę. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia 

Dziennikarzy RP, Izby Wydawców Prasy i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  

Senator Jan Rulewski zgłosił poprawkę do ustawy. 

Przewodniczący komisji Robert Mamątow zgłosił poprawkę zaproponowaną przez Biuro 

Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawkę senatora Roberta Mamątowa. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Mioduszewski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 603 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


