
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  16 września 2009 r.

Nr posiedzenia:  128

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej uchylenia art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz,
Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− podsekretarz stanu Marek Bucior,
− zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew

Januszek,
− dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Alina Wiśniewska,
− naczelnik wydziału w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Olgierd

Podgórski,
− specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Aleksandra

Brodzka,
− Gabinet Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

− wicedyrektor Departamentu Statystyk Hanna Markowska,
− główny specjalista w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Elżbieta Kowalczyk,
− Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

− kierownik Janusz Krupski,
− dyrektor Biura Generalnego Tomasz Lis,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz,
− przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu: Anna

Pomianowska-Bąk, Wanda Wojtowicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz omówił treść petycji wniesionej przez panią Annę

K. Autorka petycji, między innymi w oparciu o odpowiednie
przepisy Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz ustawodawstwo unijne,
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postulowała o zrównanie uprawnienia do otrzymywania świadczeń określonych w ustawie
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych przez osoby zamieszkujące zarówno w kraju,
jak i za granicą.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior poinformował
obecnych na posiedzeniu, iż poprzedniego dnia, czyli w dniu 15 września 2009 r., Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy, który zakłada uchylenie art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, co w konsekwencji stanowi
realizację zgłoszonego w petycji postulatu. Niniejszy projekt ustawy ma zostać w najbliższym
czasie skierowany pod obrady Sejmu RP.
W związku z powyższym senator Piotr Wach zgłosił wniosek o odroczenie na okres trzech
miesięcy prac związanych z rozpatrzeniem petycji.
Wniosek ten komisja przyjęła w głosowaniu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


