
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  6 października 2010 r.

Nr posiedzenia: 205

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji oraz senator Jacek Swakoń
zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji
politycznych (1956-1989) (cd.) (P-10/2010)

2. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/2009)

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej
na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady zwrotu lasów
przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia
12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa
oraz uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie
dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej  -
cd. (P-11/2010).

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

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej kancelarii Senatu: Danuta

Antoszkiewicz, Wanda Wójtowicz,
− Przedstawiciele Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Postulat dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za okresy składkowe

pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych (1956-1989).
Senatorowie dyskutowali nad tekstem projektu odpowiedniej nowelizacji ustawy o emeryturach
i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Jan Rulewski i Stanisław Piotrowicz oraz legislator Bożena
Langner.
Komisja przyjęła poprawkę zaproponowaną przez senatora Jana Rulewskiego dotyczącą wydłużenia do
trzech lat terminu na złożenie przez zainteresowanego wniosku o ponowne przeliczenie renty lub
emerytury, a następnie całość projektu ustawy.
Komisję w dalszych pracach nad ustawą reprezentować będzie senator Jan Rulewski.

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją i przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy emeryturach i rentach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Ad. 2 W dyskusji projektem ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów i placów – symboli nazizmu,
faszyzmu, komunizmu lub innego totalitarnego ustroju  udział wzięli: senator Stanisław Piotrowicz,
legislator Michał Gil , senatorowie Jan Rulewski. Paweł Klimowicz i Jacek Swakoń.
W dyskusji podniesiono po raz kolejny kwestię kosztów zmiany niewłaściwego nazewnictwa oraz
omówiono zaproponowaną przez Instytut Pamięci Narodowej definicję „symboli ustrojów totalitarnych”
Na wniosek senatora przewodniczącego obrad, komisja będzie kontynuowała prace 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 Pana Andrzeja M. i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Postulat zmierza
do podjęcia inicjatywy mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady: zwrotu
lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN oraz do uregulowania
stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy
rolnej.
W dyskusji głos zabrali: senatorowie Paweł Klimowicz, Jacek Swakoń, Jan Rulewski i Stanisław
Piotrowicz.
W rezultacie dyskusji senatorowie postanowili zwrócić się do Ministerstwa Skarbu Państwa i innych
podmiotów z prośbą o informacje dotyczące skali problemu jak również możliwości zrekompensowania
krzywd byłym właścicielom, których majątki zostały przejęte przez Państwo z naruszeniem prawa
własności.
Decyzją Przewodniczącego ciąg dalszy prac nad petycją odbędzie się w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


