
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  24 marca 2010 r.

Nr posiedzenia: 168

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

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

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

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

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

6. Rozpatrzenie petycji dot. 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.

7. Rozpatrzenie petycji dot. Podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ustanowienia nowego święta państwowego związanego z rocznicą pierwszych,
częściowo wolnych wyborów do sejmu całkowicie wolnych wyborów do
Senatu, obchodzonego 4 czerwca (P-16-09) – c.d.

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

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biuro Komunikacji Społecznej:  Danuta Antoszkiewicz,
− Biuro Legislacyjne: Danuta Drypa, Michał Gil, Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Legislator Danuta Drypa poinformowała członków komisji, iż zgodnie z wolą senatorów wyrażoną na

poprzednich posiedzeniach poświeconych rozpatrzeniu tej petycji, Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu przygotowało projekt nowelizacji do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w którym to projekcie, zgodnie z
postulatem wyrażonym w petycji, wśród osób uprawnionych do ulg uwzględnia się doktorantów.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony
senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.
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Ad. 2 Legislator Szymon Giderewicz przypomniał 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 dyskusji udział wzięli senatorowie: Zbigniew Romaszewski i Stanisław Piotrowicz, legislator
Szymon Giderewicz, senatorowie Jacek Swakoń i Zbigniew Cichoń.
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 Panią Annę K.
Postulat zmierza do przywrócenia inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty
i emerytury) w pełnej wysokości.
W dyskusji udział wzięli senator Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, kierownik Danuta
Antoszkiewicz, Jacek Swakoń.
W toku dyskusji senatorowie doszli do wniosku, iż powrót do poprzednio obowiązujących uregulowań
emerytalno-rentowych, to jest przywrócenia inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch
świadczeń (renty i emerytury), nie wydaje się korzystnym rozwiązaniem, ponieważ nie skutkuje
zwiększeniem świadczeń dla większości uprawnionych osób.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o kontynuowanie prac nad petycją.
Komisja odrzuciła przedstawiony wniosek.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 4 Przewodniczący senator Stanisław Piotrowicz za zgodą obecnych na posiedzeniu senatorów
zadecydował, że komisja będzie kontynuować prace nad petycją po uzyskaniu opinii na piśmie z
Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 5 Przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz omówił treść pisma nadesłanego przez Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtykę, zawierającego liczne przykłady w dalszym ciągu
funkcjonujących nazw ulic, które gloryfikują system i ideologię komunizmu.
W dyskusji udział wzięli: legislator Michał Gil oraz senatorowie Stanisław Piotrowicz i Zbigniew
Romaszewski.
Dyskutowano m. in. nad kwestiami sposobu wyeliminowania nazw propagujących ideologię
komunistyczną, sprecyzowania definicji niewłaściwych nazw, możliwości wyegzekwowania
obowiązku zmian nazw uznanych za zakazane oraz koszty tego rodzaju zmian.
Komisja zadecydowała o podjęciu prac nad odpowiednim projektem ustawy.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 6 Senator Stanisław Piotrowicz zapoznał senatorów ze stanowiskiem Światowego Związku Żołnierzy
AK, który gorąco poparł inicjatywę podjęcia przez Senat RP uchwały składającej hołd żołnierzom
Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach
1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej.
W trakcie krótkiej dyskusji senator Zbigniew Cichoń podjął się przygotowania projektu tekstu
uchwały na kolejne posiedzenie komisji.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.
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Ad. 7 Senator Stanisław Piotrowicz zauważył, że pomysł podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ustanowienia nowego święta państwowego związanego z rocznicą pierwszych, częściowo wolnych
wyborów spotkał się ze wstępną akceptacją komisji, jednak pojawiły się następnie wątpliwości, czy
zasadne jest nadawanie rangi święta 4 czerwca rangi święta państwowego.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jacek Swakoń,
legislator Danuta Drypa, przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Danuta Antoszkiewicz oraz
senator Zbigniew Cichoń.
W rezultacie dyskusji komisja uznała, iż obowiązujące w chwili obecnej dni, które mają charakter
świąt państwowych, m.in. 3 Maja, 31 Sierpnia czy 11 Listopada, są dniami wystarczającymi do
upamiętnienia historycznych wydarzeń w naszym kraju.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


