NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Data posiedzenia: 11 marca 2015 r.
Nr posiedzenia: 242
Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie
petycji
dotyczącej
podjęcia
inicjatywy
ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej
katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych „żołnierzy
górników” (cd.) (P8-22/14).
2. Rozpatrzenie
petycji
dotyczącej
podjęcia
inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej zniesienia dla gmin obowiązku
podlegania
podatkowi
od
nieruchomości
(cd.)
(P8-21/14).
3. Rozpatrzenie
petycji
dotyczącej
podjęcia
inicjatywy
ustawodawczej
w
sprawie
przyznania
prawa
do
zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach
1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.)
(P8-24/14).

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Robert Mamątow, Bohdan
Paszkowski, Aleksander Pociej, Michał Seweryński i Aleksander
Świeykowski,


goście:
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 zastępca
dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych Zbigniew Januszek,
 radca ministra w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych
Bożena Bator,
 starszy specjalista w Departamencie Ubezpieczeń
Społecznych Wojciech Kuraszyk,
 Krajowy Zarząd Związku Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników:
 prezes zarządu Kazimierz Potocki,
 członek prezydium Bolesław Karandyszowski,
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
 dyrektor generalny Andrzej Bida,
 dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis,
 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu:
 główny specjalista w Biurze Edukacji Publicznej Jan
Żaryn,





Ministerstwo Finansów:
 główny specjalista w Departamencie Finansowania Sfery
Budżetowej Elżbieta Nowak-Wilkowska.

Kancelaria Senatu:
 pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze
Komunikacji Społecznej: Wanda Wójtowicz, Marzena
Krysiak i Jolanta Krynicka,
 pracownik Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej
katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych żołnierzy górników.
Reprezentujący Krajowy Zarząd Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników Bolesław Karandyszowski podziękował komisji za podjęcie inicjatywy w tej
sprawie.
Komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
Projekt zakłada objęcie zakresem ustawy o kombatantach wszystkich dotychczasowych
adresatów ustawy o żołnierzach górnikach.
Do prezentowania stanowiska komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy wybrano
senatora Roberta Mamątowa.
Konkluzja: Komisja wnosi projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
(druk senacki nr 854).
Ad 2. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie zniesienia dla gmin obowiązku
podlegania podatkowi od nieruchomości. Komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych. Celem projektu jest zwolnienie podmiotowe w podatku od
nieruchomości dla gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość, z wyłączeniem
nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie dotyczy tych
przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego pobiera
podatek od siebie samej, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego.
Do prezentowania stanowiska komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy wybrano
senatora Michała Seweryńskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk
senacki nr 853).
Ad 3. Komisja kontynuowała prace nad petycją w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia
i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami
skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Do komisji wpłynęły pisemne opinie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, z których wynika, że w chwili

obecnej brak dokładnych danych dotyczących liczby takich dzieci. W opinii
reprezentującego Instytut Pamięci Narodowej profesora Jana Żaryna osoby, o których jest
mowa w petycji, należy niewątpliwie uznać za ofiary represji, zatem przyznanie im
zadośćuczynienia wydaje się usprawiedliwione.
Senatorowie postanowili podjąć prace nad przygotowaniem projektu inicjatywy
ustawodawczej realizującej wniosek zawarty w petycji.
Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Opracowano w BPS

