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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1998 r. w sprawie podwyższenia kwot
jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 września 1998 r. w sprawie
wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macie rzyńskie w IV kwartale 1998 r.
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413
UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 września 1998 r.

w sprawie systemu alimentacyjnego.
§ 1. Z analizy dochodów i wydatków Funduszu Ali mentacyjnego wynikają następujące tendencje:

-

rośnie liczba osób
Funduszu,

-

maleje

korzystających

ze

świadczeń

wskaźnik ściągalności.

Ten stan niezgodny jest z Konwencją o prawach
dziecka, która to na rodziców nakłada główną odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swoich
możliwośc i , także finansowych, warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. W tych warunkach zagrożony jest fizyczny, psychiczny i duchowy rozwój
dziecka.

Sejm wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do
opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.
przedsięwzięć na rzecz zmiany obecnych rozwiązań
prawnych i organizacyjnych poprzez:
zmianę

-

ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o Funduszu
Alimentacyjnym i innych ustaw związanych z jej
funkcjonowaniem,

-

zwiększenie skuteczności

egzekucji

świadczeń

ali-

mentacyjnych,
-

dostosowanie poziomu alimentacji ze środków
Funduszu do niezbędnych a rzeczywistych potrzeb,
w szczególności dzieci,
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-

-
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618-

stworzenie zachęt i możliwości na rynku pracy
i w edukacji rodzicom zobowiązanym do alimentacji w celu wypełnienia przez nich podstawowych
funkcji rodzicielskich,

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że wszelkie
zmiany powinny zmierzać do poprawy sytuacji
osób alimentowanych oraz sprzyjać umacnianiu więzi
rodzinnych między rodzicami a dziećmi.
podjęte

maksymalizację wysiłków

na rzecz zawarcia umów
o obrocie prawnym z innymi państwami w celu
gwarancji dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek

Sejmu: M.

Pfażyński

414
UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11

września

1998 r.

w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego
W dniu 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji
stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja
niepodległościowa - Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego, fenomenu w dziejach nie tylko -II Wojny Światowej. Obok pionu wojskowego - Armii Krajowej - i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrał
podziemny parlament - Rada Jedności Narodowej,
a zwłaszcza rozległa, obejmująca cały obszar Rzeczypospolitej i obie okupacje, działalność Delegatury Rzą
du na Kraj. To ona stworzyła ogromny, nie mający odpowiednika nigdy i nigdzie aparat rzeczywiście Polskiego Państwa Podziemnego - od spraw wewnętrznych,
poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwo-

Państwa

Podziemnego.

ści, aż po komórki przygotowujące akty
przyszłego niepodległego państwa.

legislacyjne dla

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególną
i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom
podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym
wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach,
z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość
Ojczyzny.
wdzięczność

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o ich
walce i umiłowaniu Ojczyzny, ustanawia
dzień 27 września
Dniem Podziemnego Państwa
Polskiego.
poświęceniu,

Marszałek

Sejmu: M.

Pfażyński
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POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 sierpnia 1998 r.
w sprawie stwierdzenia

wygaśnięcia

mandatu

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443,
Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i
Nr 141, poz. 943), wobec zaistnienia okoliczności określonej wart. 131 ust. 1 pkt 4 ordynacji wyborczej,

posła

Kazimierza Jan Nowaka.

stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 15 sierpnia 1998 r.,
mandatu posła Kazimierza Jana Nowaka, wybranego
z okręgowej listy wyborczej nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 49 - Włocła
wek.
Marszałek

Sejmu: M.

Pfażyński

416
POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 sierpnia 1998 r.
w sprawie obsadzenia

wygasłego

mandatu w

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-

okręgu

wyborczym nr 49 -

Włocławek.

litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443,

