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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
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