
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 854 S) 

 

 

 

USTAWA 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 i z 2015 r. poz. 693) 

 

Art. 4. 

1. Przepisy ustawy stosuje się również do osób, które podlegały represjom wojennym i okresu 

powojennego. Represjami w rozumieniu ustawy są okresy przebywania: 

1)   z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i rasowych: 

a)  w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady, 

b)  w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od 

warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w 

dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, 

c)  w innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter 

eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich 

władz bezpieczeństwa; 

2)   z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach; 

3)   z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych: 

a)  w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy 

podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od 

marca 1946 r. MWD ZSRR, 

b)  na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR; 

4)   w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy 

skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez władze polskie, 

przez sądy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez wyroku - za 

działalność polityczną bądź religijną, związaną z walką o suwerenność i niepodległość. 

<1a. Represjami w rozumieniu ustawy są również okresy przymusowego zatrudnienia, z 

przyczyn politycznych, żołnierzy: 

1) zastępczej służby wojskowej, w latach 1949–1959, w kopalniach węgla, 

kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych; 

2) z poboru w 1949 r. wcielonych do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” 

w kopalniach węgla i kamieniołomach; 
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3) w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.> 

2. Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w 

celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia. 

 

Art. 9. 

[1. Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1, zalicza się do okresów 

zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących 

pracownikom od pracodawcy, na podstawie złożonego przez pracownika ubiegającego się 

o te świadczenia wniosku, do którego należy dołączyć dokument stwierdzający przyznanie 

uprawnień określonych w ustawie.] 

<1. Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, art. 3 oraz art. 4 ust. 1 i  1a, zalicza się 

do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń 

przysługujących pracownikom od pracodawcy, na podstawie złożonego przez 

pracownika ubiegającego się o te świadczenia wniosku, do którego należy dołączyć 

dokument stwierdzający przyznanie uprawnień określonych w ustawie.> 

2. (uchylony). 

[3. W przypadku gdy pracownik w okresach, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, art. 3 i art. 

4 ust. 1, był jednocześnie zatrudniony, okresy te zalicza się do okresu zatrudnienia 

warunkującego nabycie świadczeń pracowniczych, jeżeli przy ustalaniu prawa do tych 

świadczeń do okresu tego zatrudnienia nie zostało zaliczone to zatrudnienie.] 

<3. W przypadku gdy pracownik w okresach, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, art. 

3 oraz art. 4 ust. 1 i 1a, był jednocześnie zatrudniony, okresy te zalicza się do okresu 

zatrudnienia warunkującego nabycie świadczeń pracowniczych, jeżeli przy ustalaniu 

prawa do tych świadczeń do okresu tego zatrudnienia nie zostało zaliczone to 

zatrudnienie.> 

 

Art. 12. 

1. Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysługują świadczenia 

pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, 

poz. 648, z późn. zm.). 

1a. Członkom rodzin pozostałym po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub 

wojskowymi przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w 

przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 

23b tej ustawy. 

2. Świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy, o której 

mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 23b tej ustawy, przysługują 

na zasadach określonych w tych przepisach również: 

[1)   osobom, które zostały uznane za niezdolne do pracy wskutek niezdolności do pracy 

pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1;] 

<1) osobom, które zostały uznane za niezdolne do pracy wskutek niezdolności do 

pracy pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa  
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w art. 3 i art. 4 ust. 1 oraz w związku z przymusowym zatrudnieniem, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1a;> 

2)   członkom rodzin pozostałym po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, o której mowa w pkt 1. 

[3. Za niezdolność do pracy pozostającą w związku z pobytem w miejscach, o których mowa 

w art. 3 i art. 4 ust. 1, uważa się niezdolność do pracy będącą następstwem zranień, 

kontuzji lub innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym pobytem. 

4. Związek zranień, kontuzji lub innych obrażeń lub chorób z pobytem w miejscach, o których 

mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1, a także związek niezdolności do pracy z takim pobytem ustala 

lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.] 

<3. Za niezdolność do pracy pozostającą w związku z pobytem w miejscach, o których 

mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 oraz w związku z przymusowym zatrudnieniem, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1a, uważa się niezdolność do pracy będącą następstwem zranień, 

kontuzji lub innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym pobytem lub 

zatrudnieniem. 

4. Związek zranień, kontuzji lub innych obrażeń lub chorób z pobytem w miejscach, o 

których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 oraz w związku z przymusowym zatrudnieniem, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1a, a także związek niezdolności do pracy z takim 

pobytem lub zatrudnieniem ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych.> 

5. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 

1, jest legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy. 

6. Legitymacja osoby represjonowanej, o której mowa w ust. 5, podlega z dniem śmierci 

osoby represjonowanej anulowaniu przez organ rentowy. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumenty wymagane 

do wydania legitymacji osoby represjonowanej oraz wzór legitymacji osoby 

represjonowanej, kierując się koniecznością zapewnienia sprawności postępowania przy 

wydawaniu legitymacji osób represjonowanych. 

 

Art. 21. 

1. Uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyska decyzję potwierdzającą 

działalność wymienioną w art. 1 ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4, 

posiada obywatelstwo polskie lub posiadała je w okresie działalności kombatanckiej bądź 

w okresie podlegania represjom, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują osobie, która: 

1)   w okresie wojny 1939-1945 kolaborowała z hitlerowskim okupantem; 

2)   przymusowo pełniła służbę w armii niemieckiej lub dobrowolnie zadeklarowała 

odstępstwo od narodowości polskiej, jeżeli potem do końca wojny nie brała udziału w 

walce o niepodległość Polski; 

2
1
)  kolaborowała z radzieckimi władzami okupacyjnymi w latach 1939-1941; 
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3)   w okresie od września 1939 r. do końca 1956 r. służyła w NKWD albo w innych 

organach represji ZSRR działających przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu; 

4)   w latach 1944-1956: 

a)  pełniła służbę lub funkcję i była zatrudniona w strukturach Urzędów 

Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, a także 

nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem 

represji wobec osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w jednostkach organizacyjnych lub na 

stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec osób podejrzanych lub 

skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

-   w organach prokuratury i prokuraturze wojskowej, 

-   w sądownictwie powszechnym lub wojskowym, 

-   w służbie więziennej, 

c)  była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego 

poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji 

Wojskowej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywała zadania 

śledcze i operacyjne związane bezpośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób 

działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  była funkcjonariuszem organów bądź jednostek organizacyjnych Polskiej Partii 

Robotniczej lub Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do których właściwości 

rzeczowej - terenowej i centralnej - należał nadzór nad instytucjami, o których mowa 

w lit. a i b, bądź nad zadaniami, o których mowa w lit. c; 

5)   uchybiła godności obywatela polskiego, wykorzystując władzę otrzymaną od instytucji 

stosujących represje do ciemiężenia współwięźniów; 

6)   uchybiła godności obywatela polskiego, donosząc władzom komunistycznym o 

żołnierzach podziemia, legionistach, organizacjach podziemnych, partyzanckich i tych 

wszystkich, których obejmują art. 2 i 4; 

7)   dopuściła się zabójstwa lub innej zbrodni wobec osób cywilnych w okresie do 31 

grudnia 1956 r. w związku z działalnością uznaną za działalność kombatancką lub 

równorzędną w rozumieniu ustawy, za co została skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu. 

3. Nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 4 lit. a i b wobec osób: 

1)   które przedłożą dowody, że do wymienionych służb i organów zostały skierowane 

przez organizacje niepodległościowe lub przez te organizacje były zwerbowane w celu 

udzielenia im pomocy; 

2)   (uchylony). 

<3a. Uprawnienia osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, o 

których mowa w art. 4 ust. 1a, nie przysługują również żołnierzom Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza odkomenderowanym 

w 1956 r. do kopalń węgla bez selekcjonowania politycznego określonego kategorią 
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zastępczej służby wojskowej oraz żołnierzom, którzy w ramach werbunku 

ochotniczego zawarli umowę o pracę w górnictwie węglowym.> 

4. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

(pkt-2-62 pominięto) 

[63)  świadczenie pieniężne oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z 

dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 

węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach 

budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.);] 

(pkt-63a-141 pominięto) 

(ust. 1a. – 34 pominięto) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 748)  

 

Art. 30. 

Odrębne przepisy określają zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla osób, 

określonych w art. 27, które są: 

1)   inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz kombatantami; 

2)   pracownikami urzędów państwowych; 

3)   pracownikami samorządowymi; 

[4)   żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach 

węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu;] 

5)   nauczycielami akademickimi. 
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USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 114)  

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 

30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, 

należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny 

zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

[–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 

świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,] 

(tiret 4-29 pominięto) 

 (pkt 2 – 24 pominięto)   

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM 

I UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH CYWILNYM NIEWIDOMYM OFIAROM 

DZIAŁAŃ WOJENNYCH (Dz. U. Nr 249, poz. 1824, z 2010 r. Nr 255, poz. 1465 oraz z 

2011 r. Nr 112, poz. 696) 

 

Art. 8. 

Osobie uprawnionej jednocześnie do świadczenia pieniężnego określonego ustawą i do: 
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  1)   dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku, 

określonych w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, 

  2)   dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

  3)   dodatku za tajne nauczanie, przysługującego na podstawie odrębnych przepisów, 

  [4)   świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o świadczeniu pieniężnym i 

uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo 

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach 

budowlanych,] 

  5)   świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

-    przysługuje tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z tych dodatków - wyższy lub wybrany 

przez zainteresowanego. 

 


