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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk 
senacki nr 858, druki sejmowe nr 2137, 2342, 3119 i 3119-A).  

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Witold 
Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Maria Koc, Andrzej 
Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław 

Obremski, Andrzej Pająk, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, 
Krzysztof Słoń  

  senator Jan Wyrowiński, 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
 podsekretarz stanu Marek Bucior ze współpracownikami, 

 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 
 dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis ze 

współpracownikami, 
 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu: 
 doradca prezesa Maciej Łuczak, 

 Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej: 
 wiceprzewodnicząca Alina Cybula-Borowińska ze 

współpracownikami, 

  Kancelaria Senatu: 
 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Ustawę omówił przedstawiciel wnioskodawców, wicemarszałek Senatu RP Jan 
Wyrowiński. 
Ustawa ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i 

osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 
4 czerwca 1989 r., znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu 

działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium 

dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego 
oraz pomocy pieniężnej. 
Wicemarszałek Senatu RP zwrócił się do komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
W opinii Biura Legislacyjnego znalazło się 20 szczegółowych uwag. Propozycje 
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poprawek ujednolicały, doprecyzowywały i uzupełniały regulację uchwaloną przez 

Sejm. 
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Polskiej Partii 
Niepodległościowej, którzy skrytykowali rozwiązania przyjęte w ustawie. Zdaniem 
stowarzyszenia ustawa budzi wątpliwości konstytucyjne, różnicuje represjonowanych 

w zależności od wieku i ma charakter socjalny – przyznaje bowiem pomoc materialną 

najbiedniejszym. Ustawa nie odzwierciedla więc właściwych założeń. Stowarzyszenie 
oczekiwałoby, aby wszystkie osoby walczące o niepodległość podlegały ustawie o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego. 
Wicemarszałek Jan Wyrowiński przypomniał, że ustawa nie tylko ma charakter 
pomocowy, ale także godnościowy – przyznaje status osoby represjonowanej. 
Zaznaczył, że mając na względzie interes najbardziej potrzebujących, należy uchwalić 

przedstawioną ustawę. 
Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Senator Krzysztof Słoń oraz senator Janina Sagatowska przejęli część propozycji 
poprawek przedstawionych przez Biuro Legislacyjne. 
Przewodniczący obradom senator Janusz Sepioł w pierwszej kolejności poddał pod 

głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 
 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 858 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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