
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  16 lutego 2009 r.

Nr posiedzenia: 163

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ulgi dla studentów studiów III stopnia
(doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
(P-02/09) - c.d.

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podniesienia rangi Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego
Funduszu Kombatantów (P-12/09) – c.d.

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

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (P-09/09) - c.d.

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (P-10/09) – c.d.

6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w
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) – c.d.

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

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Prezydenta

− dyrektor Biura Prawa i Ustroju Małgorzata Szczerbińska-Byrska,
− gł. specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Hanna Archicińska-Gojewska,

− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
− dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Alina Wiśniewska,
− naczelnik Wydziału w Dep. Świadczeń Rodzinnych Olgierd Podgórski,

− Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
− z-ca prezesa Franciszek Gryciuk,
− gł. specjalista w Oddziale IPN w Krakowie Maciej Korkuć,

− Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
− kierownik Urzędu Janusz Krupski,
− dyrektor biura urzędu Tomasz Lis

− Ministerstwo Infrastruktury
− sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz,

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
− sekretarz stanu Tomasz Siemoniak,
− podsekretarz stanu Witold Drożdż,
− z-ca dyrektora Departementu Administracji Publicznej Adam

Misiuwianiec,
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− naczelnik Wydziału w Departemencie Administracji Publicznej Szymon
Wróbel,

− Ministerstwo Finansów
− naczelnik Wydziału Infrastruktury Jakub Kapturzak,
− st. specjalista w Wydziale Infrastruktury Michał Pakuła,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biuro Komunikacji Społecznej:

− kierownik Działu Petycji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz,
− Biuro Legislacyjne:

− Danuta Drypa, Michał Gil, Szymon Giderewicz

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała treść

petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagielińskiego w Krakowie. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w
sprawie objęcia ulgą 49% studentów III stopnia przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego.
Reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury minister Tadeusz Jarmuziewicz oraz naczelnik Jakub
Kapturzak z Ministerstwa Finansów oświadczyli, że uwzględnienie tego rodzaju wniosku w interesie
wybranej grupy społecznej może doprowadzić do destabilizacji całego systemu ulg.
Pytania zadawali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Jan Rulewski.
Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 2 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała treść
petycji wniesionej przez Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie
Małopolskim oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Postulat dotyczy
podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania
Państwowego Funduszu Kombatantów. W zgodnej opinii wszystkich środowisk kombatanckich Urząd
ds. Kombatantów zamiast podlegać ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego winien być
podporządkowany Prezesowi Rady Ministrów tak, jak to miało miejsce przed dniem 1 kwietnia 1999
roku.
W dyskusji udział wzięli Kierownik Urzędu ds. Kombatantów Janusz Krupski, dyrektor Alina
Wiśniewska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz senatorowie Jan Rulewski, Stanisław
Piotrowicz i Zbigniew Romaszewski.
Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 3 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Panią Annę K. Postulat zmierza do przywrócenia inwalidom wojennym
prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości.
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów Janusz Krupski oraz dyrektor Alina Wiśniewska z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej przedstawili wyliczenia wskazujące na to, iż wysokość świadczeń
pieniężnych i rzeczowych inwalidów wojennych jest o 150% wyższa od przeciętnej wysokości
świadczeń emerytalno-rentowych.
Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.
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Ad. 4 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Pana Zygmunta S. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w sprawie dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża
Armii Krajowej.
W dyskusji głos zabrali: senator Zbigniew Romaszewski, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów Janusz
Krupski, senator Stanisław Piotrowicz, dyrektor Małgorzata Szczerbińska-Byrska z Kancelarii
Prezydenta RP.
W konkluzji wyrażono opinię, że pozbawienie możliwości uhonorowania członków AK poprzez
ograniczenie przez ustawodawcę terminu do występowania z odpowiednim wnioskiem o nadanie
odznaczenia nie wydaję się być niczym uzasadnione i ma charakter dyskryminujący. Nie ma przeszkód,
aby pozwolić żyjącym bohaterom walk o niepodległość na uzyskanie należnych im odznaczeń, w tym
Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego oraz Krzyża Batalionów Chłopskich.
Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 5 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Radę Miasta Jastrzębie Zdrój. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w sprawie zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu.
W dyskusji głos zabrali: senator Stanisław Piotrowicz, Z-ca Prezesa IPN Franciszek Gryciuk, minister
Witold Drożdż z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Piotr Wach, Maciej Korkuć
reprezentujący Odział IPN w Krakowie.
Do komisji nie dotarły jeszcze wszystkie materiały i dane dotyczące skali występowania zjawiska
stosowania symboliki komunizmu w nazewnictwie ulic, placów i pomników.
Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 6 Senator Stanisław Piotrowicz przypomniał treść petycji wniesionej przez Pana Kazimierza Piotra Z.
Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w 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: Jan Rulewski, Jacek Swakoń i Piotr Wach.
Senatorowie zastanawiali nad kształtem uchwały, która w najodpowiedniejszy sposób oddałaby hołd
represjonowanym żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego represjonowanym w latach 1944-1956
za działalność w szeregach Armii Krajowej.
Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad petycją
w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


