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Opinia do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych 

(druk nr 858) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest przyznanie szczególnego statusu działaczom opozycji i osobom 

represjonowanym z powodów politycznych angażującym się w latach 1956–1989 

w działalność antykomunistyczną. Wprowadzane rozwiązania mają być wyrazem docenienia 

wyjątkowej roli tych osób w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.  

Ustawa określa zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych. Przewiduje możliwość nadania odznaki 

honorowej oraz zakłada potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych legitymacją działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej. Wprowadzane rozwiązania mają zagwarantować pomoc działaczom 

opozycji i osobom represjonowanym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji 

materialnej. Warunkiem przyznania pomocy ma być wcześniejsze uzyskanie przez osobę 

zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie 

kryterium dochodowego. Pomoc ma być świadczona w dwóch formach: świadczenia 

pieniężnego oraz pomocy pieniężnej. Ustawa przewiduje też pierwszeństwo w przyznaniu 

działaczom opozycji i osobom represjonowanym pomocy socjalnej oraz wskazuje na 

możliwość udzielenia pomocy w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń 

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych przez samorząd terytorialny.  

Ustawa wprowadza własne definicje działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby 

represjonowanej z powodów politycznych (art. 2 i art. 3 ustawy). Zgodnie z ustawą do okresu 

uzasadniającego uznanie za działacza opozycji nie wlicza się członkostwa w organizacjach 
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niezależnego ruchu związkowego i niezależnego ruchu studenckiego w okresie od dnia 

31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r. 

Ustawa zakłada, że status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych nie będzie przysługiwał osobie, która była 

pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że 

bez wiedzy przełożonych czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw 

człowieka. Status działacza opozycji lub osoby represjonowanej nie będzie również 

przysługiwał osobie,  co do której zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy 

jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora 

lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa 

państwa. 

Status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów 

politycznych stwierdzać będzie, wydając stosowną decyzję, Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, 

osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz członka rodziny zmarłego działacza 

opozycji lub osoby represjonowanej.  

W procedurze stwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych uczestniczyć będzie Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (obligatoryjnie) oraz 

wojewódzka rada konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych 

(fakultatywnie). Prezes IPN wyrażać będzie w odrębnym postępowaniu, wiążące stanowisko 

co do spełnienia przez działacza opozycji lub osobę represjonowaną warunków, o których 

mowa art. 4 ustawy. Rada natomiast wyrażać ma całościową opinię co do zasadności 

składanego wniosku.  

Ustawa przewiduje ponadto, że przed wydaniem decyzji Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie miał możliwość zwrócenia się do Prezesa 

IPN-u o przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów 

dotyczących pozytywnych warunków uznania za działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osobę represjonowaną z powodów politycznych, ujętych w definicjach działacza lub osoby 

represjonowanej. 
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Uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej uprawniać będzie, 

(analogicznie jak stosowne rozwiązanie w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego), do pierwszeństwa do 

środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. 

Pomocy w sporządzeniu wniosku o stwierdzenie statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych udzielać ma 

Instytut Pamięci Narodowej oraz wojewódzka rada konsultacyjnych do spraw działaczy 

opozycji i osób represjonowanych. 

Świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przysługiwać mają po spełnieniu 

przewidzianych ustawą kryteriów dochodowych. Świadczenie pieniężne, w kwocie 400 zł 

miesięcznie, spełniać ma rolę świadczenia rentowego o charakterze stałym (ma być 

przyznawane co do zasady na 12 miesięcy, z możliwością ponowienia wniosku o świadczenie 

po upływie 9 miesięcy jego pobierania). Pomoc pieniężna ma być przyznawana jedynie 

incydentalnie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku 

z zaistnieniem zdarzeń losowych i oparta jest w tym zakresie na rozwiązaniach przyjętych, 

w analogicznej instytucji, w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej ma być 

wcześniejsze stwierdzenie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Po uzyskaniu 

statusu działacza opozycji (osoby represjonowanej) osoba ta będzie mogła wystąpić 

z wnioskiem o przyznanie świadczenia (pomocy).  

Podmiotem przyznającym świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną będzie Szef Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Postępowanie w sprawie przyznania tych 

świadczeń toczyć się będzie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego (wobec ogólnej normy art. 1 Kpa). Dodatkowo procedura przyznania 

świadczeń opierać się będzie na odpowiednim zastosowaniu wybranych przepisów ustawy 

o pomocy społecznej. 

Ustawa przewiduje zwolnienie świadczenia pieniężnego oraz pomocy pieniężnej 

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozwala na pomniejszenie o kwoty tych 

świadczeń kryterium dochodowego uzasadniającego przyznanie dodatku mieszkaniowego na 

podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa wyłącza także świadczenie 
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pieniężne i pomoc pieniężną z dochodów branych pod uwagę w przypadku ubiegania się 

o świadczenia z pomocy społecznej. Jednocześnie ustawa wlicza świadczenie pieniężne 

i pomoc pieniężną do definicji dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 31 sierpnia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie senackie (druk sejmowy nr 2137) oraz poselskie (druk sejmowy nr 2342). 

Projekty stanowiły przedmiot prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja 

jako projekt wiodący wybrała projekt senacki. Poprawki wprowadzone przez Komisję nie 

odbiegały od meritum rozstrzygnięć senackich. Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez 

sejmową komisję to: 

1) obniżenie wysokości świadczenia pieniężnego (w senackim projekcie określonego jako 

świadczenie specjalne) z kwoty odpowiadającej wysokości najniższej emerytury na 

400 zł, 

2) zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy (wprowadzenie 

progu dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 120% oraz na 

osobę w rodzinie w wysokości 100% najniższej emerytury w miejsce odpowiednio 

220% i 170% najniższej emerytury), 

3) korekta definicji działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej 

z powodów politycznych (modyfikacja okresów działalności, określenie działalności 

jako prowadzonej w Polsce, ograniczenie działalności na rzecz respektowania praw 

człowieka do politycznych praw człowieka), 

4) rezygnacja z obowiązku zasięgania opinii wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw 

działaczy opozycji i osób represjonowanych; o sporządzenie takiej opinii będzie mógł, 

(ale nie musiał), zwrócić się do rady Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, 

5) wprowadzenie - w zakresie rozstrzygnięcia Prezesa IPN-u o negatywnej przesłance 

statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej, w postaci służby lub współpracy 

z organami bezpieczeństwa państwa - w miejsce projektowanej procedury 

współuczestniczenia Prezesa IPN-u w wydaniu decyzji przyznającej status działacza 

opozycji lub osoby represjonowanej, odrębnej decyzji Prezesa IPN-u (w projekcie 
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senackim wydającym decyzję administracyjną był jedynie Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes IPN-u wyrażał swoje wiążące 

rozstrzygnięcie postanowieniem w ramach jednego postępowania przez Szefem Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), 

6) skreślenie rozwiązań przyznających prawo do świadczenia pieniężnego i pomocy 

pieniężnej wdowom i wdowcom po działaczach opozycji i osobach represjonowanych, 

7) wprowadzenie możliwości przyznania świadczenia pieniężnego na okres dłuższy niż 12 

miesięcy, 

8) oparcie instytucji pomocy pieniężnej na zasadach obowiązujących w ustawie 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, 

9) poszerzenie katalogu zadań oraz zmiany w organizacji i zasadach pracy wojewódzkich 

rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych, 

10) rezygnacja z normy kolizyjnej przesądzającej, że w stosunku do osób uprawnionych do 

świadczeń zarówno na podstawie opiniowanej ustawy jak i na podstawie ustawy 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, zainteresowana osoba powinna, według własnego wyboru, określić reżim 

prawny przysługujących jej świadczeń o charakterze socjalnym (świadczenia 

specjalnego lub pomocy pieniężnej z projektowanej ustawy, albo emerytury lub renty 

z art. 16, pomocy pieniężnej z art. 19 i świadczenia z art. 20
1
 ustawy o kombatantach). 

Mniejszość Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wnosiła o przyjęcie ustawy opartej na 

przedłożeniu poselskim.  

Poprawki przyjęte w trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) między innymi 

zmodyfikowały termin wejścia w życie ustawy (z 1 czerwca na 31 sierpnia 2015 r.) oraz 

wskazały, że pomoc udzielana działaczom opozycji oraz osobom represjonowanym przez 

samorząd terytorialny ma być skierowana do osób o potwierdzonym statusie działacza 

opozycji lub osoby represjonowanej.  
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 2 ust. 1 ustawy. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która 

prowadziła działalność na rzecz respektowania politycznych praw człowieka. Jeżeli przy 

odkodowaniu normy wyrażonej w tym przepisie uwzględnić systematykę rozdziału drugiego 

Konstytucji „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” to za polityczne prawa 

człowieka przyjąć należy prawa (wolności) wymienione w art. 57–63 Konstytucji, 

wydzielone śródtytułem „Wolności i prawa polityczne”, takie jak wolność zgromadzeń, 

wolność zrzeszania się, prawo dostępu do służby publicznej, prawo dostępu do informacji 

publicznej, prawo do udziału w wyborach, prawo składania petycji. 

Za polityczne prawa człowieka (w świetle systematyki konstytucyjnej) nie można uznać 

wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych (co wydaje się być intencją art. 2 

ust. 1 ustawy) oraz wolności i praw osobistych. W tym drugim zakresie, przyjąć można, że 

działaczem opozycji antykomunistycznej nie będzie np. osoba, która prowadziła działalność 

na rzecz respektowania prawa do wolności osobistej, prawa do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy, wolności sumienia i religii czy też wolności wyrażania poglądów. 

Należy zadać pytanie, czy takie zawężenie kręgu osób uznanych za działaczy opozycji 

antykomunistycznej było zamierzonym działaniem ustawodawcy.  

Propozycja poprawki zakłada, że za działacza opozycji uznać należy osoba prowadzącą 

działalność nie tyko na rzecz politycznych ale także osobistych praw człowieka. 

Propozycja poprawki powinna ulec modyfikacji w przypadku przyjęcia drugiej 

z alternatywnych propozycji poprawek z pkt 6 oraz propozycji poprawki z pkt 8 opinii. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w ust. 1, w art. 3 w pkt 1 w lit a i b, w pkt 2 i 3 we wprowadzeniu do wyliczenia  

i w pkt 4, w art. 4 w pkt 1 oraz w art. 5 w ust. 4 wyrazy „politycznych praw człowieka” 

zastępuje się wyrazami „wolności i praw osobistych i politycznych”; 
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2) art. 4 ustawy. 

Wskazana jest zmiana techniczno-redakcyjna wprost wskazująca, że przesłanka z art. 4 

jest przesłanką negatywną, która ma być brana pod uwagę przy potwierdzaniu statusu 

działacza opozycji lub osoby represjonowanej, łącznie z przesłankami z art. 2 i art. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „przysługuje” zastępuje się wyrazami „nie 

przysługuje”, 

b) w pkt 1 wyrazy „nie była” zastępuje się wyrazem „była” oraz użyty na końcu wyraz „i” 

zastępuje się średnikiem, 

c) w pkt 2 wyrazy „nie zachowały się” zastępuje się wyrazami „zachowały się”; 

3) art. 4, art. 5 ust. 3 oraz art. 9 ustawy. 

Wskazana jest zmiana skreślająca spójniki w wyliczeniach zastosowanych w art. 4, 

art. 5 ust. 3 oraz art. 9 ustawy. Zwraca uwagę niekonsekwencja w ramach przepisów 

uchwalonej ustawy co do posługiwania się spójnikami „i”, „oraz”, „albo” w przepisach 

formułujących wyliczenia.  

Przepisy formułujące wyliczenia w sposób enumeratywny lub oparciu o koniunkcję to 

art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2 i 4, art. 10 ust. 5 oraz art. 15 ust. 4. Wśród 

przytoczonego katalogu przepisów tylko dwa z nich posługują się spójnikami „i” (art. 4) i 

„oraz” (art. 5 ust. 3).  

Przepisy formułujące alternatywę rozłączną to art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3. Tylko 

jeden z tych przepisów posługuje się w wyliczeniu spójnikiem „albo”. 

Biorąc pod uwagę, że żaden z powyższych przepisów, pomimo braku użycia 

konkretnego spójnika nie budzi wątpliwości, co do normy w nim wyrażonej, proponuje się 

ujednolicenie przepisów poprzez skreślenie zbędnych wyrażeń.  

Propozycja poprawki powinna ulec modyfikacji w przypadku przyjęcia propozycji 

poprawki z pkt 2 opinii. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 4 w pkt 1 użyty na końcu wyraz „i” zastępuje się średnikiem; 

2) w art. 5 w ust. 3 w pkt 1 użyte na końcu wyrazy „, oraz” zastępuje się średnikiem; 
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3) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 użyte na końcu wyrazy „, albo” zastępuje się średnikiem; 

4) art. 4 pkt 1 ustawy. 

Zgodnie z art. 4 pkt 1 status działacza opozycji lub osoby represjonowanej nie 

przysługuje osobie, która była pracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że 

przedłoży dowody, że bez wiedzy przełożonych czynie wspierała opozycję 

antykomunistyczną.  

Zwraca uwagę, że status działacza opozycji antykomunistycznej stwierdza się nie tylko 

na wniosek działacza opozycji lub osoby represjonowanej, ale także na wniosek zmarłego 

członka rodziny takiej osoby (art. 5 ust. 2). Jeśli tak, to przepis art. 4 pkt 1 nie uwzględnia 

sytuacji, w której z wnioskiem o nadanie statusu działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej zmarłego pracownika organów bezpieczeństwa państwa, czynie 

wspierającego opozycję antykomunistyczną, wystąpi członek rodziny. Przepis art. 4 pkt 1 nie 

przewiduje bowiem możliwości złożenia stosownych dowodów przez spadkobierców. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „że przedłoży dowody,”; 

5) art. 4 pkt 2 ustawy. 

Zgodnie z art. 4 pkt 2 status działacza opozycji lub osoby represjonowanej nie 

przysługuje osobie, co do której w archiwum IPN-u zachowały się dokumenty świadczące, 

o tym, iż osoba ta była tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. Przepis 

ten ogranicza katalog środków dowodowych pozwalających uznać daną osobę za tajnego 

współpracownika organów bezpieczeństwa państwa jedynie do dokumentów, które 

zachowały się w archiwach IPN-u. Jeśli więc, organ postępowania będzie wiedział 

o działalności osoby ubiegającej się o stwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej, jako tajnego współpracownika organów bezpieczeństwa państwa, ale 

w archiwach IPN-u nie będzie dokumentów, o których mowa w art. 4 pkt 2, to będzie 

możliwe nadanie takiej osobie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych. 

Propozycja poprawki wykluczy możliwość przyjęcia poprawki zaproponowanej 

w drugiej z alternatywnych wersji poprawek z pkt 6 opinii. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) która nie była tajnym informatorem lub pomocnikiem przy operacyjnym zdobywaniu 

informacji przez organy, o których mowa w pkt 1.”; 

6) art. 5 ustawy. 

Uchwalony przez Senat projekt ustawy zakładał, że status działacza opozycji 

antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych stwierdzać będzie, 

wydając stosowną decyzję, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

W procedurze stwierdzenia statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej 

współuczestniczyć miał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu. Prezes IPN-u wyrażać miał wiążące stanowisko co do 

spełnienia przez działacza opozycji lub osobę represjonowaną warunków, o których mowa 

art. 4 projektu ustawy. Wobec ogólnej normy art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, zakładano, że stosowne rozstrzygnięcie wyrażone będzie w drodze 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie, a w konsekwencji także skarga do sądu 

administracyjnego.  

Ustawa uchwalona przez Sejm zakłada dwa odrębne postępowania, wszczynane 

odrębnymi wnioskami uprawnionych podmiotów oraz zakończone odrębnymi decyzjami. Po 

pierwsze, w sprawie stwierdzenia czy zachodzi przesłanka z art. 4 ustawy. Po drugie, 

o nadanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. W istocie dochodzi więc do 

sztucznego podzielenia jednej sprawy administracyjnej, na dwa niezależne postępowania. 

Zwraca bowiem uwagę fakt, że rozstrzygnięciem co do istoty sprawy jest potwierdzenie 

statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej (przez Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych). Ustalenie, czy dana osoba nie była 

współpracownikiem lub funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa państwa jest tak 

naprawdę rozstrzygnięciem „pomocniczym” w ramach tej samej sprawy, co do którego 

ustawodawca, uznał, że właściwym jest Prezes IPN-u. Taka forma współrozstrzygania 

w sprawie znajduje oparcie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego 

(art. 106). Brak jest uzasadnionych argumentów na wprowadzanie procedury, w której 

rozstrzygniecie organu, choć merytoryczne, to nie kończące postępowania w sprawie, 

miałoby postać decyzji. 
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Propozycja poprawek zakłada powrót do rozwiązań senackiego projektu ustawy. 

Jednocześnie propozycja poprawek pozwala uniknąć innych wad legislacyjnych 

proponowanych rozwiązań.  

Po pierwsze, przepis art. 5 ust. 3 pkt 2 nie został skorelowany z art. 4 ustawy. Ten 

pierwszy zakłada, że do wniosku o stwierdzenie statusu działacza opozycji (osoby 

represjonowanej) należy dołączyć decyzję Prezesa IPN-u o spełnieniu warunku z art. 4 

ustawy albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności. Należy 

przyjąć, iż wnioskodawcy takiego rozwiązania zakładają, że każda osoba odznaczona 

Krzyżem Wolności i Solidarności „automatycznie” spełniać będzie warunek z art. 4 ustawy. 

Takie założenie nie jest jednak prawidłowe. Status działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej przysługiwać może (zgodnie z art. 4 pkt 1) osobie, która była 

funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa państwa, jeśli, bez wiedzy przełożonych czynnie 

wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz respektowania politycznych praw 

człowieka w Polsce. Zgodnie z art. 15a ust. 3 Krzyż Wolności i Solidarności można nadać 

osobie, która będąc funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa państwa, bez wiedzy 

przełożonych czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz respektowania 

praw człowieka w Polsce (nie tylko praw politycznych). Porównanie przepisów wskazuje, że 

można otrzymać Krzyż Wolności i Solidarności nie spełniając warunku z art. 4 ustawy (jako 

funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa wspierać działalność na rzecz innych niż 

polityczne praw człowieka w Polsce). 

Po drugie, z przepisów nie wynika jednoznacznie, czy osoba odznaczona Krzyżem 

Wolności i Solidarności powinna uzyskać decyzję Szefa IPN-u co do spełniania warunków 

z art. 4 ustawy (jak wykazano powyżej warunki, o których mowa w art. 4 ustawy nie są 

tożsame z negatywnymi przesłankami do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności). Na 

taką powinność wskazuje art. 5 ust. 1. Przepis art. 5 ust. 3, traktując o wymogach formalnych 

wniosku, jedynie pośrednio, sugeruje, że intencją projektodawców było ograniczenie 

postępowania jedynie do rozstrzygnięcia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, co do pozytywnych warunków do stwierdzenia statusu działacza opozycji 

lub osoby represjonowanej (pozytywnych przesłanek z art. 2 i art. 3 ustawy). 

Po trzecie, żaden przepis ustawy nie wskazuje na krąg osób uprawnionych do 

wystąpienia z wnioskiem do Prezesa IPN-u o wydanie decyzji, co do spełnienia warunków 

z art. 4. Nawet jeśli uznać za oczywiste, że jest to krąg osób tożsamy z uprawnionymi do 
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wystąpienia o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej, to brak 

takiego przepisu należy uznać za niekonsekwencję ustawodawcy. Przepisy art. 5 ust. 2, art. 6 

ust. 2 i art. 8 ustawy wprost wskazują w analogicznej sytuacji, na krąg osób uprawnionych do 

złożenia wniosku. 

Po czwarte, z przyczyn porządkowych, postulować należy wykreślenie doprecyzowania, 

że organy wydają decyzję „administracyjną”. Zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego każde władcze działanie organu kształtujące prawa i obowiązki adresata 

jest „decyzją”, a każda decyzja organu, ze swojej istoty, jest decyzją „administracyjną”. 

Pozostawienie samego sformułowania „decyzja” może być uzasadnione jedynie wobec 

potrzeby wyraźnego odróżnienia kończącej postępowanie w sprawie nadania statusu 

działacza opozycji (osoby represjonowanej) decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych, od postanowienia Prezesa IPN-u, w ramach tego samego 

postępowania, o spełnieniu warunków, z art. 4 ustawy. 

Po piąte, ustawa niekonsekwentnie doprecyzowuje, które rozstrzygnięcia organów 

zapaść maja w drodze „decyzji administracyjnej”. I tak brak takiego doprecyzowania 

widoczny jest w art. 5 ust. 1 w stosunku do zakładanej ustawą decyzji Prezesa IPN-u. 

Poniższa propozycja poprawek zakłada, że za działacza opozycji lub osobę 

represjonowaną można uznać funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa 

wspierającego działalność na rzecz politycznych praw człowieka w Polsce. Tym samym 

przewiduje konieczność uzyskania w ramach procedury uzyskiwania statusu działacza 

opozycji lub osoby represjonowanej stosownego postanowienia Prezesa IPN-u, także wobec 

osoby odznaczonej Krzyżem Wolności i Solidarności. 

1) w art. 5: 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz „administracyjnej”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 2 lub art. 3”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu obowiązany jest przedstawić stanowisko, o którym mowa w ust. 1, nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia żądania jego wyrażenia.”; 

2) w art. 8 skreśla się wyraz „administracyjnej”; 
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Poniższa propozycja poprawek zakłada, że za działacza opozycji lub osobę 

represjonowaną można uznać funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa 

wspierającego działalność na rzecz praw człowieka w Polsce (analogicznie jak w przypadku 

warunku do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności). Tym samym propozycja 

poprawki zakłada, że w przypadku osoby odznaczonej Krzyżem Wolności i Solidarności nie 

będzie podstaw, w ramach postępowania o nadanie statusu działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej, do „ponownego” uruchamiania procedury przed Prezesem IPN-u. 

1) w art. 4 w pkt 1 skreśla się wyraz „politycznych”; 

2) w art. 5: 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz „administracyjnej”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych osoby, której nadano krzyż Wolności i Solidarności potwierdza, 

w drodze decyzji, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 2 lub art. 3 oraz, w przypadku o którym mowa w ust. 1a, dokument 

potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu obowiązany jest przedstawić stanowisko, o którym mowa w ust. 1, nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia żądania jego wyrażenia.”; 

3) w art. 8 skreśla się wyraz „administracyjnej”; 

7) art. 5 ust. 2 ustawy. 

Wskazana jest zmiana techniczno-porządkowa skreślająca normatywnie zbędne 

fragmenty przepisu, tak aby skorelować jego brzmienie z art. 6 ust. 3 ustawy. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w ust. 2 wyrazy „, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub 

osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego” zastępuje się wyrazem „lub”; 
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8) art. 5 ust. 4 ustawy. 

Wskazana jest zmiana techniczno-porządkowa „przenosząca” przepis wyrażający 

element definicji działacza opozycji wprost do przepisu formułującego tę definicję. Poprawka 

ujednolica także technikę odesłań zastosowaną w poprawianym przepisie z techniką 

zastosowaną w art. 15 ust. 5. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Okresy represji, o których mowa w art. 3 pkt 1, 2 i 3 lit. c i f, zalicza się do okresów 

działalności, o której mowa w ust. 1.”; 

2) w art. 5 skreśla się ust. 4; 

9) art. 6 ust. 4 ustawy. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 

ustawy określić ma w rozporządzeniu m. in. wymagane dokumenty w sprawach o nadanie 

odznaki honorowej i wydanie legitymacji działacza opozycji lub osoby represjonowanej. 

Nadawanie odznaki honorowej oraz wydawanie legitymacji to kompetencja Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef Urzędu, jako organ 

nadający status działacza opozycji lub osoby represjonowanej, jest w posiadaniu niezbędnych 

dokumentów potwierdzających ten status. Fakty znane organowi z urzędu nie wymagają 

dowodu (art. 77 § 4 Kpa). Stąd zasadną powinna być stosowna poprawka. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy „i wymagane dokumenty”; 

10) art. 6 i art. 7 ustawy. 

Przepis art. 7 wprowadza skrót określenia „działacz opozycji antykomunistycznej lub 

osoba represjonowana z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. Skrót ten, zgodnie 

z § 154 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej powinien być wprowadzony w pierwszym 

przepisie ustawy, w którym zostało użyte wprowadzone określenie. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 6: 
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a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o potwierdzonym statusie 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych” dodaje się wyrazy „, zwanego dalej „osobą uprawnioną”, 

b) w ust. 3 wyrazy „zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” zastępuje się 

wyrazami „zmarłej osoby uprawnionej”; 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Prawo do świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przysługuje osobie 

uprawnionej.”; 

11) art. 9 ustawy. 

Ustawa uzależnia prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej 

od spełnienia dwóch kryteriów: posiadania statusu działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej oraz kryterium dochodowego (trudnej sytuacji materialnej). Świadczenia 

przyznawane na podstawie ustawy są więc nie tyle (nie tylko) formą gratyfikacji za zasługi, 

ale mają też charakter „interwencji socjalnej”. Jeśli wyjść z założenia, że państwo ma 

obowiązek udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, wątpliwość może budzić, czy status działacza opozycji lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, może być kryterium różnicującym wysokość 

takiej pomocy. Wątpliwość tą mogłoby rozwiać uzależnienie przyznania pomocy od 

powiązania obecnej sytuacji materialnej z wcześniejszą działalnością opozycyjną. Propozycja 

poprawki zakłada konieczność uprawdopodobnienia, że obecna sytuacja materialna działacza 

opozycji lub osoby represjonowanej, jest skutkiem wcześniejszej działalności opozycyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej jest 

uprawdopodobnienie, że trudna sytuacja materialna osoby uprawnionej ma związek 

z działalnością lub represjami, o których mowa w art. 2 lub art. 3.”; 

12) art. 9 ust. 2 ustawy. 
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Przepis art. 9 ust. 2 wymaga zmiany techniczno-legislacyjnej wprowadzającej odesłanie 

do odpowiedniego przepisu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Analogiczne odesłanie zastosowano w art. 9 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 2 po wyrazach „wskaźnika waloryzacji emerytur i rent” dodaje się wyrazy 

„ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na podstawie 

art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych”; 

13) art. 9 ust. 5 ustawy. 

Przewidziane ustawą świadczenie pieniężne przyznaje się na okres 12 miesięcy.  

Zgodnie z art. 9 ust. 5 w przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie pieniężne 

może być przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

bezterminowo. Przepis ten może budzić wątpliwości. 

Należy zadać pytanie, czy istotnym kryterium dla zróżnicowania sytuacji prawnej 

beneficjentów świadczenia, może być fakt ukończenia przez nich 67 lat. 

Można się domyślać, że intencją takiej zmiany było „uchwycenie” momentu, w którym 

danej osobie przysługiwać będzie prawo do emerytury lub emerytury rolniczej; odpowiednio 

na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tym samym, w myśl projektodawców 

przepisu, ocena co do sytuacji majątkowej osoby uprawnionej do świadczenia, po osiągnięciu 

przez nią wieku emerytalnego, może zostać podjęta w dłuższej perspektywie czasowej, co 

uzasadnia przyznanie świadczenia nie na 12 miesięcy, a na okres dłuższy. Przepis ten nie 

uwzględnia jednak tych przypadków, w których pomimo nieukończenia przez ubiegającego 

się o świadczenie 67 lat można jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja majątkowa tej osoby nie 

ulegnie zmianie.  

Nabycie prawa do emerytury w świetle przepisów ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

uzależnione jest od ukończenia 67 lat jedynie dla kobiet urodzonych po 30 września 1973 r. 

oraz mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r. Dla innych osób osiągniecie wieku 
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emerytalnego następuje wcześniej. Przesłanka osiągnięcia wieku 67 lat nie spełnia też 

założenia, że jest to wiek uprawniający do świadczenia emerytalnego. 

Należy też podnieść, że przepis art. 9 ust. 5 wprowadza możliwość, a nie obowiązek, 

przyznania świadczenia na okres 60 miesięcy oraz wprowadza możliwość „miarkowania” 

tego okresu, nie daje jednak „wytycznych” dla organu, które pozwalały by na takie 

różnicowanie. Nie opiera tym samym swobodnego uznania organu na obiektywnych 

przesłankach. Jedyną przesłanką jest osiągnięcie wieku 67 lat, która to przesłanka nie musi 

oznaczać „ustabilizowania” sytuacji majątkowej osoby uprawnionej, nie znajdzie również 

zastosowania, w przypadku miarkowania okresu przyznania świadczenia (do 60 miesięcy 

albo bezterminowo).  

Propozycja poprawki: 

w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku braku podstaw do uznania, że w okresie na który ma być przyznane 

świadczenie pieniężne, kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie, 

świadczenie pieniężne może być przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach bezterminowo. Przyznając świadczenie bierze się pod uwagę, czy 

osoba uprawniona osiągnęła wiek emerytalny.”; 

14) art. 10 ust. 2 i 4 ustawy. 

Ustawa uchwalona przez Sejm zmieniła, w porównaniu z projektem senackim, warunki 

przyznawania pomocy pieniężnej, opierając je, co do zasady, na rozwiązaniach przyjętych 

w analogicznej instytucji w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Nie negując takiego zamysłu 

ustawodawcy należy jednak wyeliminować wady legislacyjne „powielone” z ustawy 

o kombatantach lub powstałe w wyniku takiego „przeniesienia”. 

Przede wszystkim uwagę zwraca brak korelacji pomiędzy katalogiem przypadków 

uzasadniających przyznanie pomocy z art. 10 ust. 2, a limitem wysokości pokrywanych 

kosztów z art. 10 ust. 5 pkt 2 (brak limitu dla opłacenia pomocy pielęgnacyjnej, 

niekonsekwentna nomenklatura). Wątpliwość budzi też sam zakres pojęcia „środków 

pomocniczych” oraz możliwość pokrycia jedynie „częściowych” kosztów, w sytuacji, gdy 

limit na pomoc ustalony ustawą oraz realna potrzeba osoby uprawnionej uzasadnia pokrycie 

„całościowych” kosztów. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 10: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pomoc pieniężna może być również przyznana na pokrycie kosztów: 

1) zakupu wózka inwalidzkiego; 

2) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 

3) zakupu przedmiotów ortopedycznych; 

4) zakupu ułatwiających prace i życie środków pomocniczych, innych niż w pkt 1–3; 

5) dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa; 

6) opłacania pomocy pielęgnacyjnej.”, 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – do wysokości 300% najniższej 

emerytury.”; 

15) art. 10 ust. 7 ustawy. 

Zgodnie z art. 10 ust. 7 w szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na innych 

warunkach niż określone w art. 10 ust. 3–6 ustawy. Szef Urzędu będzie więc mógł przyznać 

pomoc pomimo niespełniania przez osobę uprawnioną kryterium dochodowego, bez 

ograniczenia co do wysokości pomocy i formy przyznania (jednorazowo lub jako 

świadczenie cykliczne). Tym samym przyznanie kompetencji do przyznania pomocy 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma w zasadzie blankietowy charakter. Pozostawia 

bowiem organowi stosującemu przepisy zbyt dużą swobodę w kształtowaniu sytuacji 

beneficjentów pomocy. Postulować należy doprecyzowanie przepisu lub jego wykreślenie. 

16) art. 11a ustawy. 

Zakresy podmiotowe ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego pokrywają się ze sobą 

w stosunku do osób biorących udział w wystąpieniach w czerwcu 1956 r. w Poznaniu oraz 

osób poszkodowanych w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu. Osoby te mogą być uznane za 

uprawnione zarówno na podstawie opiniowanej ustawy jak i na podstawie ustawy 
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kombatanckiej. Aby wykluczyć możliwość „podwójnego” pobierania świadczeń 

o charakterze socjalnym należy postulować stosowną normę kolizyjną, przesądzającą, że 

w stosunku do tej kategorii osób uprawnionych, zainteresowana osoba powinna, według 

własnego wyboru, określić reżim prawny przysługujących jej świadczeń (świadczenia 

specjalnego lub pomocy pieniężnej z projektowanej ustawy, albo emerytury lub renty 

z art. 16, pomocy pieniężnej z art. 19 i świadczenia z art. 201 ustawy o kombatantach). 

Propozycja poprawki zakłada „powrót” do rozwiązań przyjętych w senackim projekcie 

ustawy. 

Propozycja poprawki: 

dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do świadczenia pieniężnego 

z uprawnieniami, o których mowa w art. 16 i art. 20
1
 ust. 1 ustawy 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), osobie tej przysługuje świadczenie specjalne albo 

uprawnienia, o których mowa w art. 16 i art. 20
1
 ust. 1 tej ustawy, według własnego wyboru. 

2. W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do pomocy pieniężnej z prawem do pomocy 

pieniężnej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osobie tej 

przysługuje pomoc pieniężna albo pomoc pieniężna, o której mowa w art. 19 tej ustawy, 

według własnego wyboru.”; 

17) art. 13 ustawy. 

Senacki projekt ustawy wskazywał, że samorząd terytorialny może udzielać pomocy 

w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, 

zdrowotnych i oświatowych wszystkim działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom 

represjonowanym z powodów politycznych. Przepis art. 13 ustawy uchwalonej przez Sejm 

ogranicza możliwość udzielania pomocy przez samorząd jedynie osobom uprawnionym, 

a więc tylko tym, którym przyznano status działacza opozycji lub osoby represjonowanej. 

Powstaje pytanie, czy powyższe było intencją ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 13 wyrazy „osobom uprawnionym” zastępuje się wyrazami „działaczom opozycji 

antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych”; 

18) art. 15 ust. 6 ustawy. 

Wskazana jest zmiana, uwzględniająca, że przywołane rozporządzenie ministra 

właściwego do spraw pracy można zastosować do członków rady jedynie odpowiednio. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w ust. 6 po wyrazach „na zasadach określonych” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

19) art. 15 ust. 6 ustawy. 

Wskazana jest zmiana, uwzględniająca, że podstawą wydania przywołanego 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy jest art. 77
5 

ust. 2 Kodeksu pracy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w ust. 6 wyrazy „art. 77
5
” zastępuje się wyrazami „art. 77

5
 ust. 2”; 

20) art. 20 ustawy, art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy 

o świadczeniach rodzinnych. Propozycja poprawki uwzględnia, ze obowiązujące brzmienie 

art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych składa się z dwudziestu dziewięciu tiret. 

Stąd nowododawane tiret powinno być tiret trzydziestym. 

Propozycja poprawki: 

w art. 20 polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym dziewiątym średnik zastępuje się 

przecinkiem oraz dodaje się tiret trzydzieste w brzmieniu:”. 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


