
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Rodziny i Polityki

Społecznej
oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 117 Nr posiedzenia:141

Data posiedzenia:  18 listopada 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: Małgorzata
Adamczak, Mieczysław Augustyn, Kazimierz Jaworski, Piotr Kaleta,
Stanisław Kogut, Rafał Muchacki, Jan Rulewski,senatorowie członkowie
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Jacek Swakoń,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− podsekretarz stanu Marek Bucior,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Szymon
Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obrad senator Stanisław Piotrowicz przypomniał, że w trakcie debaty na

posiedzeniu Senatu zostały zgłoszone następujące wnioski: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
senatorowie-wnioskodawcy (senator S. Piotrowicz oraz senator J. Rulewski i R. Muchacki) wnosili
o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosiła o wprowadzenie do przepisu
przejściowego poprawki polegającej na zniesieniu terminu sześciu miesięcy na złożenie wniosku
o wznowienie postępowania o prawo do świadczeń, przysługującego osobom, którym wcześniej
odmówiono tego prawa ze względu na zamieszkiwanie poza terytorium państwa polskiego.
Przyjęcie tej poprawki w istocie prowadziłoby jednak do skrócenia terminu do jednego miesiąca,
ponieważ miałyby wówczas zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Poprawka zgłoszona przez senatora S. Piotrowicza zmierzała do zniesienia terminu
ograniczającego czas na złożenie wniosków, natomiast poprawka senatora J. Rulewskiego –
wydłużała ten termin z sześciu do trzydziestu miesięcy.
Minister M. Bucior stwierdził, iż utrzymanie terminu ograniczającego czas na złożenie wniosków
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w ustawie jest wskazane, bowiem osoby, którym przysługiwałoby prawo do świadczenia są
w podeszłym wieku.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na skutki prawne zaproponowanych poprawek.
Komisje nie poparły wniosku Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisje poparły jednogłośnie wniosek senatora J. Rulewskiego (9 – za, przy braku sprzeciwu i
głosów wstrzymujących się).
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora J. Rulewskiego.

Konkluzja: Komisje poparły wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 688 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


