
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  15 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 150

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Zakończenie prac nad petycją dotyczącą uchylenia art. 5 ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (P-01/09).

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej obowiązku opłacania wielokrotnej składki od
przychodów uzyskanych z różnych tytułów w ramach tej samej działalności
gospodarczej (P-11/09).

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podniesienia rangi Urzędu ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu
Kombatantów (P-12/09).

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej sprawie
złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym,
aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w
szeregach Armii Krajowej (P-13/09).

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na
celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do podbierania dwóch
świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości (P-14/09).

6. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń,

− przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu: Danuta
Antoszkiewicz, Wanda Wójtowicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz przypomniał, iż komisja na posiedzeniu w dniu

16 września 2009 roku rozpatrzyła petycję pani Anny K. dotyczącą uchylenia art. 5 ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Przypomniał, też, że obecny
wtedy przedstawiciel ministerstwa pracy poinformował Wysoką Komisję, iż w dniu 15 września br.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który realizuje zgłoszony postulat.
W związku z powyższym komisja postanowiła na okres 3 miesięcy zawiesić prace nad powyższą
petycją.
Senator S.Piotrowicz poinformował, że 21 września 2009 roku Premier RP przesłał do Marszałka
Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy
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przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich.
Sejm uchwalił tę ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2009 r. Senat – na 44. pos. w dniu
18 listopada 2009 r.
Wobec powyższego - przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz oświadczył, że w tym
momencie prace nad petycją stały się bezprzedmiotowe.

Konkluzja: Komisja nie będzie dalej zajmować się tą petycją.

Ad. 2 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła treść
petycji wniesionej przez Pana Franciszka Świtałę. Petycja dotyczy zniesienia obowiązku opłacania
wielokrotnej składki od przychodów uzyskanych z różnych tytułów w ramach tej samej działalności
gospodarczej.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski i Zbigniew Romaszewski.
Komisja uznała, że zgodnie z zasadą równości i koncepcji solidaryzmu społecznego wszyscy
obywatele są uprawnieni do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, niezależnie od wysokości indywidualnego wkładu do funduszu powstałego ze
składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad
petycją.
Wniosek został odrzucony przy jednym głosie wstrzymującym się.

Konkluzja: Komisja wnosi o niepodejmowanie dalszych prac nad petycją.

Ad. 3 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła treść
petycji wniesionej przez Wojewódzka Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych przy
Wojewodzie Małopolskim z siedzibą w Krakowie oraz przez Porozumienie Organizacji
Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
Postulat dotyczy podniesienia rangi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Jan Rulewski.
Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad
petycją.
Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowanie prac nad petycją

Ad. 4 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła treść
petycji wniesionej przez wniesioną przez Kazimierza Piotra Z.
Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego
Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za
działalność w szeregach Armii Krajowej.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz oraz Jan
Rulewski.
Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad
petycją.
Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowanie prac nad petycją.

Ad. 5 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz omówiła treść
petycji wniesionej przez Annę K.
Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom
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wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Cichoń, Zbigniew Romaszewski
oraz Jan Rulewski.
Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad
petycją.
Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Konkluzja: Komisja wnosi o kontynuowania prac nad petycją.

Ad. 6 Senator Jan Rulewski przedstawił senatorom pod dyskusję projekt stanowiska komisji w sprawie
publikacji prasowych dotyczących senatora Krzysztofa Piesiewicza.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


