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SEJM

RZECZYPO SPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAW OZD ANIE
KOMISJI POLITYKI SPoŁECZNEJ I RoDZINY

z dnia 31 maja 1996 r. o Świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (druk nr 3241)o o senackim
projekcie ustawy o zmianie ustawy
o Świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich oraz niektÓrych innych ustaw
(druk nr 3304) oraz o rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o Świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej orarz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (druk nr 3599).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu _ po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu _ skierował w dniu 13 lipca 2010 r. projekt ustawy z
druku nr 3241 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwsze go czytania.

Druk nr 3769

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
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Sejm na 74. posiedzeniu w dniu f2 września f010 r. zgodnie z art. 39 ust. 2

Regulaminu Sejmu skierował projekt ustawy z druku nr 3304 do Komisji Polityki

Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Marszałek Sejmu, zgodnię z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu _ po

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 23 listopada2010 r. projekt ustawy

z druku nr 3599 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszych czytai

oraz rozpatrzeniu tych projektow ustaw na posiedzeniach w dniach 7 października, 2 grudnia

2010 r. oraz 4 stycznia}}l 1 r.

wnosi:

Wysoki Sej m uchwalić ruczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 4 stycznia 20lI r.

Sprawozdawca

l-l Danuta Olejntczak

Przewo d niczący Komi sj i

/./ Sławomir Piechota
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  Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia       2011 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deporto-
wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy  

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 
395, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2) deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 
miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 1 września 
1939 r. lub z tego terytorium na terytorium:”; 

2) w art. 4 uchyla się ust. 6.  

 

Art. 2.  

Zmiana decyzji ostatecznych odmawiających prawa do świadczenia przysługującego 
na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w jej dotychczasowym 
brzmieniu, osobom deportowanym (wywiezionym) do pracy przymusowej na okres 
co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 
1 września 1939 r. następuje na wniosek strony. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 

28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725 o-
raz z 2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220, poz. 1734. 



Minister Spraw Zagranicznych
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Warszawd,,|.Ł,stycznia 20 1 1 r.

dot.: PSR-015-32-2071 z 04.01.201 I r.

Pan Sławomir Piechota
Przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej i
Rodziny
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejs|<lej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z
dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pienięznym przysługującym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz, osadzonym w ohozach prac.y przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o śłyiadczeniu pieniężtrym
prą,slug,ją,J,,, osobom deportowonym do pracy PrZlmusowej oraz osadzonyru w obozach procy
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niekt rych innych ustaw
oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy prq)musowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ujętych w sprawozdaniu Komisji Poliaki
Społecznej i Rodziny (druk nr 3769) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4
września |997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.z2007 r. Nr 65, poz. 437 zp6źn. zm.)
w związkuzart.42 ust. 4 i art.5.l ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw
czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Sz anowny P anie P rzewodniczący,

w związku z przedłozonym sprawozdaniem Komisji Polifyki Społecznej i Rodziny (druk nr 3769)
pozwalam sobie wyrazić ponizszą opinię.

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejski.j.

Z poważaniem

ych

L'L-.


