
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia: 1 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 184

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu - cd. (P-10/09).

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

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
wzmocnienia ochrony lokatorów - cd.  (P-04/2010).

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (P-06/2010).

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany zasad przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób
represjonowanych i internowanych w stanie wojennym (P-5/2010).

6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (P-06/2010).

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

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biura Komunikacji Społecznej: Danuta Antoszkiewicz,
− Biura Legislacyjnego: Michał Gil, Szymon Giderewicz, Mirosław

Reszczyński, Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Legislator Michał Gil przedstawił projekt ustawy „o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów i placów –

symboli nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub innego totalitarnego ustroju”.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Piotr Wach.
Dyskutowano nad kwestiami dotyczącymi m.in. możliwościami sankcji w przypadku użycia
niewłaściwych nazw przez podmioty prywatne, roli wojewody w decydowaniu o tym, które nazwy
powinny być usunięte z obiegu oraz  terminów, w jakich powinna zakończyć się taka operacja.
Komisja postanowiła zwrócić się do IPN oraz do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z
prośbą o pomoc w sformułowaniu definicji „symboli ustrojów totalitarnych”.
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.
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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.
Legislator Szymon Giderewicz przedstawił projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o
działach administracji rządowej.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski i Piotr Wach.
Senatorowie zastanawiali się m.in. nad ustaleniem trybu przyznawania pomocy pieniężnej
kombatantom w szczególnych sytuacjach.
Komisja postanowiła przesłać projekt ustawy do Urzędu ds. Kombatantów w celu przeprowadzenia
konsultacji i przedstawienia komisji stanowiska.
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 3 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez wniesioną przez Wojciecha P. dotyczącej podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony lokatorów.
Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz odczytał pismo Ministra Infrastruktury,
którym resort ustosunkował się negatywnie do postulatów zawartych petycji.
W dyskusji udział wzięli: senator Stanisław Piotrowicz, kierownik Danuta Antoszkiewicz i senator
Piotr Wach.
W toku dyskusji senatorowie postanowili rozważyć możliwość wprowadzenia zmiany w przepisach,
polegającą na wydłużeniu do trzech miesięcy, obecnie przewidzianego w ustawie o ochronie praw
lokatorów dwumiesięcznego terminu, w którym najemca może zakwestionować podwyżkę czynszu.
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją w
terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją

Ad. 4 Przewodniczący obradom senator Stanisław Piotrowicz odczytał pisma nadesłane przez
Ministerstwie Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu
posiadania przedwojennych obligacji Skarbu Państwa.
Senatorowie dysponowali również dwoma pisemnymi opiniami, przygotowanymi przez Biuro
Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, autorstwa dr Kamilli Marchewki-Bartkowiak oraz prof. dr
hab. Dariusza Dudki, w przedmiocie możliwości uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających
przedwojenne obligacje Skarbu Państwa
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz i Piotr Wach, legislator Danuta Drypa,
kierownik Danuta Antoszkiewicz oraz senatorowie Zbigniew Cichoń i Jacek Swakoń.
Ostatecznie komisja przegłosowała wniosek senatora Jacka Swakonia, który zaproponował, aby
przed podjęciem ostatecznej decyzji co do losów petycji, senatorowie zasięgnęli opinii senackiej
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 5 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej. Postulat dotyczy
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany zasad przyznawania odszkodowania
i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych i internowanych w stanie wojennym.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń i Zbigniew Cichoń.
W rezultacie dyskusji komisja uznała, że ze względu na trudności w udokumentowaniu
i zweryfikowaniu poniesionych krzywd nie jest możliwe rozszerzenie katalogu podmiotów
uprawnionych do ubiegania się o zadośćuczynienie o osoby, które były szykanowane, ale nie były
aresztowane, wiezione lub internowane.
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Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją

Ad. 6 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Pana Aleksandra B. z Poznania. Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego.
W dyskusji udział wzięli: senator Stanisław Piotrowicz. kierownik Danuta Antoszkiewicz oraz
senatorowie Piotr Wach i Jacek Swakoń.
W trakcie dyskusji senatorowie doszli do wniosku, że nie ma obecnie potrzeby tworzenia nowych
regulacji prawnych w celu doprecyzowania wzoru orła ustalonego dla godła państwowego.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


