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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH, 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI, 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 

 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych 

 

Senat na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 

zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 

i 24 zestawienia wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym 

projektem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi 

w druku nr 59 S. 

 

nafouki
Data publikacji



 

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 Regulaminu 

Senatu senator Robert Mamątow oraz senator Jan Żaryn dokonali zmiany treści swojego 

wniosku (pkt 17 zestawienia wniosków). 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 

 Budżetu i Finansów Publicznych Ustawodawczej 

 (-) Tadeusz Romańczuk (-) Stanisław Gogacz 
   

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 (-) Michał Seweryński (-) Jarosław Duda 



 
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych, ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

 

1)  w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu: 

„...) w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osobę represjonowaną 

z powodów politycznych, dołącza się również aktualną fotografię 

wnioskodawcy.”; 

...) w art. 6: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Odznakę honorową działaczowi opozycji 

antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów 

politycznych nadaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, wraz z wydaniem decyzji, o której mowa 

w art. 5 ust. 1. 

3. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych wraz z wydaniem decyzji, o której mowa 

w art. 5 ust. 1, wydanej na wniosek działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, wydaje także legitymację działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, zwaną dalej „legitymacją”.”, 

b) w ust. 4: 

– uchyla się pkt 3, 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 
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– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) sposób noszenia odznaki honorowej,”, 

– uchyla się pkt 5;”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 4. 

 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 3: 

– w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 

400 zł miesięcznie.”, 

– skreśla się lit. b, c i d, 

– dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

„...) uchyla się ust. 4–7.”, 

b) w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

„...) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „najniższej emerytury” dodaje 

się wyrazy „,ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), 

zwanej dalej „najniższą emeryturą”,”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4. 

 

3)  w art. 1 w pkt 3 w lit. c, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Osobie uprawnionej, która osiągnęła wiek 

emerytalny lub nabyła prawo do stałej renty, w tym renty 

socjalnej stałej, świadczenie pieniężne przyznaje się 

bezterminowo, a osobie uprawnionej, która nabyła prawo do 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 
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renty okresowej, w tym renty socjalnej okresowej, na czas 

pobierania renty.”; 

4)  w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w ust. 5 wyrazy „przyznanego świadczenia” 

zastępuje się wyrazem „renty”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

5)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 5 w pkt 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia oraz w ust. 6 skreśla się wyraz „doraźnej –”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 19 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 skreśla się pkt 5; Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 20 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji przedmiotu regulacji ustawy określonego w tytule 

 

7)  w art. 1 w pkt 6, skreśla się art. 12a; Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  w art. 1 w pkt 6, w art. 12b skreśla się wyrazy „w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10 i 11. 

 

9)  w art. 1 w pkt 6 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... 1. Osobie uprawnionej, która nie ma prawa do 

emerytury lub renty, jeżeli nie ma niezbędnych środków 

utrzymania, przysługuje: 

1) emerytura; 

2) renta z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli została uznana za 

całkowicie niezdolną do pracy. 

2. Emeryturę lub rentę, o których mowa w ust. 1, przyznaje 

się odpowiednio w wysokości najniższej emerytury lub renty 

z tytułu niezdolności do pracy, określonej w ustawie z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

3. Do emerytur i rent, o których mowa w ust. 1, przysługuje 

dodatek pielęgnacyjny, na zasadach i w wysokości określonych 

w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, 

przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości 

określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje Prezes 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przyznawania emerytury i renty przyznawanych w drodze 

wyjątku, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności 

postępowania przy przyznawaniu tych świadczeń.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11. 

 

10)  w art. 1 w pkt 6 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... 1. Osobie uprawnionej, która nie ma prawa do 

emerytury lub renty, jeżeli nie ma niezbędnych środków 

utrzymania, może być przyznana w drodze wyjątku: 

1) emerytura; 

2) renta z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli została uznana za 

całkowicie niezdolną do pracy. 

2. Emeryturę lub rentę, o których mowa w ust. 1, przyznaje 

się odpowiednio w wysokości najniższej emerytury lub renty z 

tytułu niezdolności do pracy, określonej w ustawie z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

3. Do emerytur i rent, o których mowa w ust. 1, przysługuje 

dodatek pielęgnacyjny, na zasadach i w wysokości określonych w 

ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, 

przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości 

określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje Prezes 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przyznawania emerytury i renty przyznawanych w drodze 

wyjątku, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności 

postępowania przy przyznawaniu tych świadczeń.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 
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11)  w art. 1 w pkt 6 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... W razie śmierci osoby uprawnionej, która w dniu 

śmierci nie spełniała warunków, o których mowa w art. 77 ust. 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobom, o którym mowa w 

art. 78 tej ustawy przysługuje zasiłek pogrzebowy.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

12)  w art. 1 w pkt 6 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 

osobę uprawnioną, pozostającą w zatrudnieniu, na czas 

wykonywania przez tą osobę czynności związanych ze statusem 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

13)  w art. 1 w pkt 8, w art. 14a w ust. 1 skreśla się wyrazy „, zwana dalej 

„Radą,””; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

14)  w art. 1 w pkt 9: 

a) skreśla się lit. a i b, 

b) w lit. c, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje i 

odwołuje zarząd województwa w porozumieniu z Szefem 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

spośród, mających miejsce zamieszkania na terenie danego 

województwa, osób odznaczonych Krzyżem Wolności i 

Solidarności.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 
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15)  w art. 1 w pkt 9 po lit. c dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

„...) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Członków rady odwołuje wojewoda na 

wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych.”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 1 w pkt 9 po lit. c dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

„...) w ust. 6 wyrazy „art. 77
5
” zastępuje się wyrazami „art. 77

5
 

ust. 2”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 17 i 21 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji przedmiotu regulacji ustawy określonego w tytule 

 

17)  po art. 1 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „do końca 1956 r.” zastępuje się 

wyrazami „do dnia 21 października 1963 r.”; 

2) w art. 7: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych jest powoływany i odwoływany przez 

Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego.”, 

b) w ust. 5 uchyla się pkt 5–7, 

c) uchyla się ust. 6–14; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 
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3) w art. 7
3
: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań wojewody należy wykonywanie działań 

zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i 

koordynacji ich działań.”, 

b) w ust. 3 wyrazy „samorząd województwa” zastępuje się 

wyrazem „wojewoda”, 

c) w ust. 4 wyrazy „zarząd województwa” zastępuje się 

wyrazem „wojewoda”, 

4) po art. 7
3
 dodaje się art. 7

4
 w brzmieniu: 

„Art. 7
4
. 1. Organem opiniodawczo-doradczym wojewody w 

sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich i 

koordynacją ich działań jest wojewódzka rada kombatancka. 

2. Wojewoda zapewnia obsługę techniczno-administracyjną 

wojewódzkiej rady kombatanckiej. 

3. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej, w liczbie od 

5 do 9, powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród mających 

miejsce zamieszkania na terenie danego województwa osób, które 

uzyskały decyzję potwierdzającą działalność wymienioną w art. 1 

ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4. 

4. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej, odwołuje 

wojewoda na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych. 

5. Członkom wojewódzkiej rady kombatanckiej przysługuje 

zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia rady na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 ust. 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb pracy 

wojewódzkiej rady kombatanckiej, uwzględniając efektywność 

działania rady.  
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7. Zwrot kosztów przejazdów dla członków wojewódzkich 

rad kombatanckich następuje z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych.”.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 18, 25 i 26 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji przedmiotu regulacji ustawy określonego w tytule 

 

18)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.) w art. 15 w ust. 

1 wyrazy „144,25 zł” zastępuje się wyrazami „244 zł”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

19)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1a w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem 

art. 4a pkt 1”; 

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego: 

1) kolejowego w klasie 1 i 2 w pociągach osobowych i 

pospiesznych oraz w klasie 2 w pociągach innych niż 

osobowe i pospieszne, 

2) autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej 

– na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni działacze 

opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 
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powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z 

powodów politycznych.”.”; 

20)  po art. 2 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

887) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 3 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz 

dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

„4) internowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 8”; 

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „1956 r.” zastępuje się wyrazami 

„1955 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  po art. 4 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... Tworzy się wojewódzkie rady kombatanckie.”. 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 22 wyklucza głosowanie poprawki nr 23. 

 

22)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy 

opozycji i osób represjonowanych powołane na podstawie przepisów 

dotychczasowych uznaje się za wojewódzkie rady konsultacyjne do 

spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych powołane na podstawie 

przepisów nowych.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 
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23)  w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy „działające przy wojewodzie”; Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w art. 6: 

a) w ust. 1: 

– skreśla się pkt 1, 

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „osobie, która do dnia wejścia w życie 

ustawy osiągnęła wiek emerytalny”, 

b) skreśla się ust. 3; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Żaryna, 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

25)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1a, które w dniu 1 stycznia 2017 r. pobierają 

dodatek kombatancki, właściwy organ rentowy dokonuje z urzędu, w 

terminie 60 dni od dnia 1 stycznia 2017 r., przeliczenia wysokości 

dodatku kombatanckiego.  

2. Do przeliczenia wysokości dodatku kombatanckiego nie jest 

wymagana zgoda osoby, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1a. 

3. Dodatek kombatancki w wysokości, o której mowa w art. 15 

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1a, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, przyznaje się od dnia 1 stycznia 2017 r.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

26)  w art. 7 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 1a oraz art. 6a, 

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


