NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Data posiedzenia: 15 marca 2012 r.
Nr posiedzenia: 18

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Michał Seweryński.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji mającej na celu zobowiązanie organów emerytalnorentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach prawa,
które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia (cd.) (P04/11).
2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w
sprawie poszerzenia podmiotowego definicji kombatanta w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (cd.) (P8-06/11).
3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu
włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia
kompensacyjnego
z
ustawy
o
nauczycielskich
świadczeniach
kompensacyjnych
pedagogów
i
wychowawców
zatrudnionych
w Ochotniczych Hufcach Pracy (cd.) (P-11/11).
4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla
żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierzy
górników), którzy z tytułu przymusowego zatrudnienia stali się inwalidami
wojskowymi (P8-02/11).
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Knosala, Kazimierz Kutz, Robert
Mamątow, Bohdan Paszkowski, Józef Pinior, Aleksander Pociej, Jan
Rulewski, Michał Seweryński i Aleksander Świeykowski,
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Edukacji Narodowej:
− główny specjalista w Departamencie Współpracy z Samorządem
Terytorialnym Anna Boder,
− Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:
− dyrektor generalny Andrzej Bida,
− dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis,
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
− członek zarządu ZUS Elżbieta Łopacińska,
− wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Hanna
Wolińska,

−

pracownicy Kancelarii Senatu:
− Biuro Komunikacji Społecznej:
− główny specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji Wanda
Wójtowicz,
− główny specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji Jolanta
Krynicka,
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− kierownik Działu Petycji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz
− Biuro Legislacyjne:

− Mirosław Reszczyński, Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Jolanta Krynicka z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przypomniała
treść i dotychczasowy przebieg prac nad petycją wniesioną przez Leonarda Sz. z Tych. Zawarty
w niej postulat dotyczy zobowiązania organów emerytalno-rentowych do informowania
świadczeniobiorców o zmianach prawa, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego przez
nich świadczenia.
W dyskusji udział wzięli: legislator Mirosław Reszczyński, senatorowie Kazimierz Kutz, Jan
Rulewski i Michał Seweryński, a także reprezentująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkini
zarządu tej instytucji Elżbieta Łopacińska.
W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania senatorowie przyjęli projekt nowelizacji ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zaproponowana regulacja nakłada
m.in. na organ rentowy obowiązek zamieszczenia w decyzji dotyczącej przyznanego świadczenia
informacji o prawie do złożenia przez emeryta lub rencistę wniosku o przeliczenie wysokości
świadczenia.
Do reprezentowania stanowiska komisji w dalszych pracach nad tym projektem wybrano senatora
Michała Seweryńskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczący ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ad 2. Kierownik Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej Danuta Antoszkiewicz
przypomniała treść petycji wniesionej przez Jerzego K. z Białegostoku. Zawarty w niej postulat
dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozszerzenia definicji kombatanta w ustawie
z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Michał Seweryński, Aleksander Pociej, Józef Pinior,
Kazimierz Kutz, Jan Rulewski oraz Bohdan Paszkowski, a także dyrektor Tomasz Lis z Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji i głosowania senatorowie postanowili nie kontynuować prac
nad petycją. Uznano, że nie ma możliwości całkowitego zadośćuczynienia wszystkim ofiarom
represji wojennych i okresu powojennego, a zatem dalsze rozszerzanie kręgu osób uznanych za
kombatantów nie wydaje się uzasadnione.
Konkluzja: Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycją.

Ad. 3. Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przypomniała
treść petycji wniesionej przez Jana Zbigniewa K. z Ostródy. Zawarty w niej postulat dotyczy
podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu włączenie do kręgu podmiotów uprawnionych
do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z tytułu ustawy o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Kazimierz Kutz, Ryszard Knosala, Jan Rulewski i Michał
Seweryński, a także Anna Boder z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją do zakończenia trwających obecnie w Sejmie
prac nad regulacjami dotyczącymi świadczeń dla nauczycieli.
Konkluzja: Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją.

Ad 4. Wanda Wójtowicz z Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej przypomniała
treść petycji wniesionej przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników,
Okręgowy Zarząd z siedzibą w Tarnobrzegu, a także przez Jana W. Zawarty w niej postulat dotyczy
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia
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w leki żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierzom górnikom), którzy w wyniku przymusowego
zatrudnienia stali się inwalidami wojskowymi
Senatorowie zobowiązali przedstawicielkę Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu do
przygotowania projektu ustawy realizującego zawarty w rozpatrywanej petycji postulat.
Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Opracowano w BPS, BKS

