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Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (180.)
oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (243.)

w dniu 3 lutego 2011 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 25)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji Stanisław Piotrowicz)

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

Otwieram posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W imieniu własnym oraz pana przewodniczącego Mieczysława Augustyna ser-
decznie wszystkich państwa witam.

Przedmiotem obrad jest rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymu-
sowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.

Jakkolwiek w toku debaty nie zgłoszono do tej ustawy żadnych poprawek, nie-
mniej Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na wczorajszym posiedzeniu
przyjęła dwie poprawki, natomiast Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła
jedną poprawkę. Dzisiejsze posiedzenie odbywa się w celu uzgodnienia stanowisk.

Bardzo proszę pana mecenasa o krótkie omówienie, czego dotyczą poprawka
pierwsza i poprawka druga, i przystąpimy do głosowania.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Szymon Giderewicz:

Poprawka pierwsza jest poprawką natury redakcyjnej. Uwzględnia zasadę, że
gdy się nadaje nowe brzmienie fragmentowi jednostki, nie przytacza się jej oznaczenia.

Poprawka druga skreśla normatywnie zbędny przepis, uzgadniając to, że zgod-
nie z intencją ustawodawcy wnioski o świadczenie dotyczyć mają nowej sprawy admi-
nistracyjnej, a świadczenie wypłacane ma być za okres od trzech miesięcy od dnia zło-
żenia wniosku o wypłatę świadczenia.

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

Dziękuję bardzo.
Obydwie poprawki były przedyskutowane w dniu wczorajszym na posiedzeniu

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zostały w pełni zaakceptowane
przez przedstawicieli rządu. Myślę, że poprawki te nie budzą wątpliwości, ale dla for-
malności zapytam: czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać w tej sprawie głos?
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Skoro nie, to przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki pierwszej? (8)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki drugiej? (8)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Sprawozdawcą…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…będzie dotychczasowy sprawozdawca pan senator Jan Rulewski, tak? Ser-

decznie dziękuję.
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 28)
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