Druk nr 1557-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 936)
Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1557 do Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu
7 czerwca 2017 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następującą poprawkę:
1) w art. 1 w pkt 6:
a) w lit. a ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 402,72 zł miesięcznie, z
uwzględnieniem ust. 3a.”,
b) dodać lit. ab w brzmieniu:
„ab) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Jeżeli miesięczny dochód osoby uprawnionej jest niższy niż 2100 zł,
kwota świadczenia pieniężnego ulega podwyższeniu, tak aby dochód
miesięczny osoby uprawnionej wraz ze świadczeniem pieniężnym wynosił
2100 zł.
3b. Do świadczenia pieniężnego wypłaconego na podstawie ust. 3a, przepisy
art. 8 ust. 3-13, art. 13, art. 98, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 3, 3a i 5, art.
107 ust. 5b-5d i art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U ….) stosuje się odpowiednio.”,”;
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2) w art. 2 dodać pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w art. 15 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku kombatanta, którego miesięczny dochód jest niższy niż 2100 zł, przepisy
art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych stosuje się.”;”.
– KP Wolni i Solidarni
– odrzucić

Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r.
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