
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r. Druk nr 523 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 20 kwietnia 2009 r. nad ustawą  

o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 
1956-1983,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 5, 9, 18, 22, 23 i 24. 
 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Stanisław Piotrowicz  (-) Mieczysław Augustyn 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar  

wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 11 i 19. 

 

1)  w tytule ustawy po wyrazie "ofiar" dodaje się wyraz "zbiorowych";  

 

 

Poprawka  
sen. P. Wacha 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 6 i 13 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 i 18. 

 

2)  w tytule ustawy wyrazy "1956-1983" zastępuje się wyrazami "1956-

1989"; 

 

Poprawka 
KRPS  
oraz senatorów: 
S. Piotrowicza,  
S. Zająca 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 7 i 16 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 8, 9, 

10, 14, 15, 17 i 18. 

 

3)  w tytule ustawy wyrazy "1956-1983" zastępuje się wyrazami "1956-

1989"; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 8 i 17 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 9, 10 

i 18. 

 

4)  w tytule ustawy wyrazy "1956-1983" zastępuje się wyrazami "1956-

1989"; 

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5, 9 i 18 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

5)  w tytule ustawy wyrazy "1956-1983" zastępuje się wyrazami "1956-

1989"; 

Poprawka KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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6)  w preambule użyte trzykrotnie wyrazy "1956-1983" zastępuje się 

wyrazami "1956-1989"; 

 

Poprawka  
KRPS 
oraz senatorów: 
S. Piotrowicza,  
S. Zająca 
 

7)  w preambule użyte trzykrotnie wyrazy "1956-1983" zastępuje się 

wyrazami "1956-1989"; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

8)  w preambule użyte trzykrotnie wyrazy "1956-1983" zastępuje się 

wyrazami "1956-1989"; 

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 

9)  w preambule użyte trzykrotnie wyrazy "1956-1983" zastępuje się 

wyrazami "1956-1989"; 

 

Poprawka KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w preambule w ostatnim akapicie wyrazy "w latach 1956-1983" 

zastępuje się wyrazami "w latach 1956-1989"; 

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 

11)  w preambule w tiret pierwszym skreśla się wyraz "zbiorowych"; 

 

Poprawka 
mniejszości  
KRPS  
oraz senatorów: 
S. Piotrowicza,  
S. Zająca, P.Ł.J. 
Andrzejewskiego, 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

12)  w preambule w tiret drugim skreśla się wyrazy "podczas tych 

wystąpień"; 

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 

13)  w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustawa określa zasady zadośćuczynienia członkom rodzin osób, 

które na skutek działań wojska, milicji i innych organów aparatu 

bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami 

wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie 

suwerenności, niepodległości oraz respektowania praw człowieka i 

obywatela w okresie od czerwca 1956 r. do maja 1989 r."; 

 

Poprawka 
KRPS  
oraz senatorów: 
S. Piotrowicza,  
S. Zająca 

14)  w art. 1 w ust. 1 po wyrazach "praw człowieka i obywatela" dodaje się 

wyrazy "w szczególności". 

Poprawka 
mniejszości  
KPCPP 
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15)  w art. 1 w ust. 1 po wyrazie "Radomiu" dodaje się wyrazy ", Płocku i 

Ursusie"; 

 

Poprawka senatorów: 
W. Skurkiewicza, 
J. Fetlińskiej 

16)  w art. 1 w ust. 1 wyrazy "w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w 

październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w 

Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie), w czerwcu 1976 r. w Radomiu 

albo w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. 

do dnia 22 lipca 1983 r." zastępuje się wyrazami "od 1956 r. do 

1989 r."; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 

17)  w art. 1 w ust. 1 wyrazy "stanu wojennego trwającego od dnia 

13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r." zastępuje się wyrazami 

"trwającym od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 4 czerwca 1989 r.";  

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 

18)  w art. 1 w ust. 1 wyraz "albo" zastępuje się przecinkiem oraz na końcu 

dodaje się wyrazy "oraz w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków 

w latach 1983-1989"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

"Art. 1a. Zadośćuczynienie na zasadach określonych w ustawie 

przysługuje rodzinom w przypadkach indywidualnych 

skutkujących śmiercią ofiar."; 

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 

20)  w art. 2 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

"4) rodzeństwo - w przypadku braku osób, o których mowa w pkt 1-3"; 

 

Poprawka senatorów: 
W. Skurkiewicza,  
J. Dobrzyńskiego,  
S. Piotrowicza, 
S. Zająca 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22. 

 

21)  w art. 4: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w terminie dwóch lat od dnia wejścia w 

życie ustawy", 

b) skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka 
mniejszości  
KRPS 
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22)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy "w terminie dwóch lat" zastępuje się wyrazami 

"w terminie 10 lat"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

23)  w art. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Kierownik 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może 

zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie 

informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów 

dotyczących okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia 

pieniężnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, oraz 

o przekazanie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów."; 

 

Poprawka  
sen. J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

"Art. 9a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. 

zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 133 kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się pkt 134 w brzmieniu: 

"134) świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie 

ustawy z dnia … o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar 

wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 (Dz. 

U. Nr …, poz. …).".". 

Poprawka  
KPCPP, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


