
Komunikat nr …

Obradowała Nadzwyczajna Komisja ds. rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o 

działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych.

Prace ruszyły a nawet podkomisja je zakończyła, przesyłając projekt do rozpatrzenia Komisji 

Polityki Społecznej i następnie sejmowi pod drugie czytanie.

1. Efekt prac to w gruncie rzeczy plon negocjacji Kol ŚNIADKA p-cego podkomisji  ORAZ 

SENATORÓW  na zapleczu parlamentu.

2. Mimo dyskusji, czasami gorącej, zwłaszcza z przedstawicielami środowisk, nie naruszono 

efektów zaplecza. Korzyścią jest utrzymanie godnościowego wymiaru świadczeń  czyli 

powszechnego, niezależnego od dochodów działacza.

3. Efektem jest Ustawa minus gdyż z pierwotnego tekstu skreślono:

- ulgi komunikacyjne, uzasadniając oporem samorządów i potrzebą „dogadania 

kompleksowego planu ulg komunikacyjnych w Polsce.

- prawo inicjatywy Kierownika Urzędu ds. Kombatantów do występowania o rentę specjalną 

dla opozycjonistów pozbawionych świadczeń emerytalnych bądź rentowych,

- powrócono do pierwotnej formuły ,miękkiej o pomocy przez samorządy osobom objętym 

ustawą czyli samorządy mogą,

- przesunięto termin wdrożenia na 1.10.2017 i wydatkowanie ok 5 mln zł tłumacząc chęcią 

symbolicznego połączenia z ustawą dezubekizacyjną.

A więc kolejny kompromis jak orzekli posłowie PiS  ,zgłaszają poprawki redukcyjne.

Sprzeciwiłem się zmianom ,broniąc stanowiska Senatu ale i własnych przekonań gdyż:

- projekt senacki już był kompromisem. W sprawie bolesnej czyli rent specjalnych w senacie 

proponowałem przyznanie przez ZUS na podstawie decyzji prezesa ZUS ,w sytuacji braku 

środków do życia (zjawisko dot. ok 30 50 osób w kraju). Będę postulował w sejmie 

przywrócenie brzmienia gdyż przyznanie świadczenia 402,5 zł nie rozwiązuje problemów 

egzystencjalnych naszych kolegów. Starania na drodze wniosku do premiera są trudne do 

spełnienia i czasochłonne.

- ulgi komunikacyjne były wyrazem zrównania statusu z kombatantami. Nie są to duże 

obciążenia, gdyż zdecydowana większość  podopiecznych ustawy korzysta z przywileju w 

związku z wiekiem.

- nie godzę się na wiązanie, choć symboliczne, terminu wdrożenia ustawy z dezubekizacyjną 

plus. Nie godzi się, żeby wiązać ustawą ludzi którzy walczyli o wolność i niepodległość dla 

wszystkich. Przyjęty symbol oznacza, że biliśmy się o łupy po ubekach. A to jest głęboka 

nieprawda i godzi w nasze intencje. Jest to głupie, gdyż może być wykorzystywane do 
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wstrzymywania ustawy bądź jej moralnego podważania w trybunałach i opinii publicznej. 

Wreszcie uniemożliwia wykorzystanie ok 40 mln , w tym roku ,zapisanych w budżecie. Bedę 

wnosił o termin wdrożenia, możliwy  31. Sierpnia - też symboliczny .

Bydgoszcz11.05.2017                      Jan Rulewski – sprawozdawca senatu
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