
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  6 maja 2010 r.

Nr posiedzenia: 173

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 859
druki sejmowe nr 2977 i 3001).

2. 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 (cd.) (P-13/09).

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

4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/09).

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej nowelizacji ustawy o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (cd.) (P-15/09).

6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ustawowego poszerzenia katalogu formacji
walki zbrojnej walczących w latach 1939–1945 o niepodległość Polski (cd.)
(P-17/09).

7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje
Skarbu Państwa (P-01/2010).

8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na
celu naprawienie krzywd wyrządzonych pracownikom byłych państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej w procesie przemian ustrojowych
(P-02/2010).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz, Jan
Rulewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu:
− z-ca dyr. Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Rafał

Leśkiewicz,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− Biuro Komunikacji Społecznej: Danuta Antoszkiewicz,
− Biura Legislacyjne: Szymon Giderewicz.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Celem nowelizacji jest uzupełnienie luki prawnej wynikającej z braku regulacji dotyczącej objęcia

obowiązków prezesa IPN w razie jego śmierci. Obowiązująca do tej pory ustawa nie precyzowała,
kto powinien kierować Instytutem Pamięci Narodowej w takiej sytuacji.
W dyskusji głos zabrali: przedstawiciel IPN Rafał Leśkiewicz, senatorowie Jan Rulewski.
Stanisław Piotrowicz i Paweł Klimowicz, legislator Szymon Giderewicz oraz senator Jacek
Swakoń.
Po wysłuchaniu opinii przedstawiciela Biura Legislacyjnego senator Jan Rulewski zaproponował
poprawkę uzupełniającą uregulowanie dotyczące zastępstwa Prezesa Instytutu w przypadku innych
przyczyn opróżnienia tego stanowiska niż upływ kadencji.
Komisja zaakceptowała w głosowaniu poprawkę senatora Jana Rulewskiego, odrzuciła natomiast
poprawkę senatora Stanisława Piotrowicza który zaproponował, aby funkcję prezesa w takich
przypadkach objął najstarszy wiekiem zastępca prezesa.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 859A).

Ad. 2 Stanisław Piotrowicz odczytał, przygotowany przez senatora Zbigniewa Cichonia, projekt tekstu
uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w
szeregach Armii Krajowej. Senatorowie jednogłośnie zaaprobowali przedstawiony projekt
uchwały.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniony został
senator Zbigniew Cichoń

Konkluzja: Komisja przyjęła projekt uchwały.

Ad. 3 W dyskusji głos zabrali: legislator Szymon Giderewicz, senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jacek
Swakoń, Piotr Wach, Jan Rulewski oraz reprezentująca Biuro Komunikacji Społecznej Danuta
Antoszkiewicz
Zgodnie z postulatem zawartym w petycji, senatorowie zadecydowali o przygotowaniu projektu
regulacji zmieniających tryb dystrybucji pomocy pieniężnej dla kombatantów. Zmiany mają
polegać na tym, że dyspozytorem środków pomocowych w miejsce Ministra Pracy i Polityki
Społecznej będzie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Decyzją Przewodniczącego ciąg dalszy prac nad petycją odbędzie się w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 4 Na wstępie senator Piotr Wach zgłosił wniosek o oddalenie petycji. Wniosek ten jednak nie
uzyskał akceptacji komisji.
W dyskusji głos zabrali: senatorowie Piotr Wach. Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, legislator
Szymon Giderewicz oraz senator Jacek Swakoń.
Senatorowie zadecydowali o przygotowaniu projektu inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do
usunięcia nazw będących symbolami komunizmu i dyskutowali nad wstępnym projektem takiej
ustawy.
Decyzją senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją w
terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.
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Ad. 5 Senator Stanisław Piotrowicz odczytał treść pisma Ministra Skarbu Państwa zawierający
informacje na temat aktualnych uregulowań prawnych dotyczących prawa do rekompensaty za
pozostawione mienie zabużańskie. Minister Skarbu podkreślił fakt, iż ustalenie wysokości
świadczenia na 20% pozostawionych nieruchomości stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami
zabużan a możliwościami finansowymi Państwa i w związku z tym podwyższenie wysokości
rekompensaty nie wydaje się obecnie propozycją możliwą do zrealizowania.
Senator Piotr Wach postawił wniosek o zaniechanie dalszych prac nad petycją, który komisja
przyjęła w głosowaniu.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 6 W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski oraz Piotr Wach.
Komisja w głosowaniu jednogłośnie uznała, iż enumeratywne wyliczenie wszystkich formacji
wchodzących w skład polskiego państwa podziemnego kombatantów nie jest celowe ze względu
na brak precyzyjnej definicji wszystkich możliwych kręgów kombatanckich.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 7 Senator Stanisław Piotrowicz zauważył, że do komisji wpływają liczne prośby dotyczące wykupu
przedwojennych papierów wartościowych. W dyskusji głos zabrali senatorowie Stanisław
Piotrowicz, Piotr Wach i Jan Rulewski.
Senatorowie zastanawiali się, czy możliwe jest w chwili obecnej sprawiedliwe uregulowanie
zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli tytułu przedwojennych obligacji. W wyniku dyskusji
senatorowie postanowili zwrócić się do odpowiednich resortów o informacje dotyczące obecnej
sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji Skarbu Państwa
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace nad petycją w
terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 8 Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz przypomniała
treść petycji wniesionej przez Związek Byłych pracowników PGR „ Lubuskiego”. Postulat dotyczy
podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu naprawienie krzywd wyrządzonych
pracownikom byłych państwowych gospodarstw rolnych w procesie przemian ustrojowych.
W dyskusji głos zabrali: kierownik Danuta Antoszkiewicz, senatorowie Stanisław Piotrowicz, Piotr
Wach i Jacek Swakoń.
Senatorowie dyskutowali nad sposobami pomocy pracownikom byłych PGR-ów, uznając
jednocześnie, że nie jest możliwe kompleksowe rozwiązanie problemów na terenach
popegerewskich poprzez uregulowania ustawowe.

Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


