
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 28 

data posiedzenia: 17 sierpnia 2020 r. 
 

 
 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 
senacki nr 190, druk sejmowy nr 535). 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 zastępca przewodniczącego komisji Magdalena Kochan. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 
Kochan, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska, 

 senator: 
 Bogdan Borusewicz, 

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami, 

szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk ze 
współpracownikami, 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa: 
prezes zarządu Wojciech Borowik ze współpracownikami, 

Szkoła Główna Handlowa: 
kierownik Katedry Prawa Gospodarczego prof. Tomasz Siemiątkowski, 

 Kancelaria Senatu: 
pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel. 

 
 

Ad 1.  

 Ustawa dotyczy przyznania świadczenia wyrównawczego działaczom opozycji 
antykomunistycznej, których emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł, oraz ulg w wysokości 
50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej i 51% na przejazdy w komunikacji 
krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto ustawa przyznaje prawo do 
ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek tym działaczom, którzy nie podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty. 



 

 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed. 
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła uwagi o charakterze 
legislacyjnym. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 
sekretarz stanu Stanisław Szwed, byli działacze opozycji antykomunistycznej Wojciech 
Borowik, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Leszek Stall oraz prof. Tomasz Siemiątkowski. 
Zwracano uwagę na potrzebę uregulowania m.in. kwestii okresów składkowych, mających 
wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego za okres, w którym działacze opozycji byli 
pozbawieni możliwości wykonywania zawodu na skutek represji politycznych. Postulowano, 
aby podstawą obliczenia składek było nie wynagrodzenie minimalne, ale przeciętne 
wynagrodzenie, a także aby w przypadku umieszczenia uprawnionego byłego działacza 
w domu pomocy społecznej różnicę między opłatą ponoszoną przez niego a rzeczywistym 
kosztem za pobyt pokrywał Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Potrzebę uregulowania tych kwestii w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej (art. 69 
Regulaminu Senatu) zgłosił wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 
Komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia tych zmian legislacyjnych. Ponieważ wykraczały 
one poza materię ustawy, komisja postanowiła przyjąć rozpatrywaną ustawę bez poprawek 
i jednocześnie przedstawić Senatowi, zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, wniosek 
o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej, uwzględniającej postulowane regulacje. 
W tej sytuacji zastępca przewodniczącego komisji Magdalena Kochan zgłosiła wniosek o 
przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
Następnie senator Magdalena Kochan zgłosiła wniosek o podjęcie postępowania w sprawie 
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 190 A). 

Komisja wraz ze sprawozdaniem przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 195). 

 
 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 
 


