
NOTATKA z wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 46 Nr posiedzenia: 92

Data posiedzenia: 15 października 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator –Krzysztof Kwiatkowski przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 254, przedstawiciel
wnioskodawców – senator Jan Rulewski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz
Komisji Ustawodawczej,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam Niemczewski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości

− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Grażyna Taładaj,
− sędzia w Departamencie Sądów Powszechnych Irena Rybarska,
− starszy specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Mateusz

Kaczocha,
− Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu:
− dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu Dariusz Gabrel,
− dyrektor Biura Edukacji Publicznej Jan Żaryn,
− dyrektor Biura Prawnego Krzysztof Zając,

− uczniowie II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Projekt nowelizacji ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Jan Rulewski
Projekt zakłada przedłużenie z roku do dwóch lat (do 18 listopada 2009 r.) terminu, w którym osoby
internowane w stanie wojennym będą się mogły ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Możliwość ubiegania się internowanych w okresie stanu wojennego przez rok o odszkodowanie i
zadośćuczynienie została przyznana na podstawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
państwa polskiego z 19 września 2007 r.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: prokurator Grażyna Taładaj
oraz sędzia Irena Rybska, przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam
Niemczewski, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej dyrektor Jan Żaryn oraz senatorowie:
Krzysztof Kwiatkowski, Jan Rulewski, Krzysztof Piesiewicz, Jan Wyrowiński, Grażyna Sztark i
Zbigniew Romaszewski.
Senator Krzysztof Piesiewicz zaproponował wprowadzenie poprawki do projektu ustawy.
Poprawka senatora Krzysztofa Piesiewicza została przyjęta przez komisje.
Komisje przyjęły następnie jednogłośnie, dziesięcioma głosami za, jednolity tekst projektu ustawy.



Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Jan
Rulewski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy,
wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Elżbieta Owczarek


