
• Druk nr 1997-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

DODATKOWE SPRA WOZDANIE 

KOMISJI POLITYKI SPOLECZNEJ I RODZINY ORAZ KOMISJI OBRONY 

NARODOWEJ 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (druk nr 677), o poselskim 
projekcie ustawy o Korpusie Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk 
nr 1099) oraz o rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego 
niektórych innych ustaw (druk nr 1417). 

oraz 

Sejm na 58. posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1997 
do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Obrony Narodowej w celu 
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Obrony Narodowej po rozpatrzeniu 
poprawek na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. 



L. 

wnoszą: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

l) w art. l pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) po art. 61 dodaje się art. 62 w brzmieniu: 

"Art. 6
2

. l. Tworzy się Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. W skład Korpusu Weteranów wchodzą osoby, które: 

l) brały udział w walkach o niepodległość lub o ustalenie granic Państwa 
Polskiego do dnia 8 maja 1945 r. lub 

2) po dniu 8 maja 1945 r. brały udział w walce zbrojnej z reżimem 
komunistycznym na terytońurn Państwa Polskiego w jego granicach 
sprzed dnia l września 1939 r. oraz w granicach powojennych lub 

3) zostały odznaczone Krzyżem Wojskowym. 

3. Za udział w walkach, o których mowa w ust. 2 pkt l i 2, uznaje się: 

l) uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych 
w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o 
odzyskanie lub utrzymanie terytońów Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pełnienie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich 
frontach przez Rzeczpospolitą Polską; 

3) pełnienie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych przy 
siłach zbrojnych państw koalicji antyhitlerowskiej podczas działań 
wojennych prowadzonych na wszystkich frontach II wojny światowej; 

4) pełnienie służby w formacjach podziemnych lub organizacjach, w tym 
działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich, 
jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel 
niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Statusu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwanego dalej "statusem Weterana", nie nadaje się osobie, która: 

l) kolaborowała przeciwko niepodległości lub integralności terytońalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej z władzami państw okupujących jej 
terytoń urn; 

2) dobrowolnie zadeklarowała odstępstwo od narodowości polskiej lub 
obywatelstwa polskiego, jeżeli później nie brała udziału w walkach, o 
których mowa w art. 62 ust. 2 pkt l lub 2; 

3) wstąpiła ochotniczo do sił zbrojnych państw okupujących terytorium 
Rzeczypospolitej Po lskiej; 

4) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w formacjach policyjnych 
lub służbach ochrony państwa lub służbach wywiadowczych państw 
okupujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) nie uznając zwierzchnictwa Naczelnego Wodza i Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie organizowała lub 
nadzorowała organizację na terenie Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich formacji wojskowych złożonych z obywateli 
polskich; 

6) bez względu na posiadany stopień wojskowy pełniła funkcję oficera 
polityczno-wychowawczego w (ludowym) Wojsku Polskim; 



.) 

7) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w strukturach 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, 
Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) 
Wojska Polskiego, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Głównego 

Zarządu Informacyjnego (ludowego) Wojska Polskiego, Głównego 
Zarządu Politycznego (ludowego) Wojska Polskiego a także 

nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze 
stosowaniem represji wobec osób działających na rzecz suwerenności 
i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w aparacie 
bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II 
Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) Wojska Polskiego, 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, jeżeli podczas i w związku z tą 
działalnością wykonywała zadania związane ze zwalczaniem 
organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) 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: 

a) w organach prokuratury i prokuraturze wojskowej, lub 

b) w sądownictwie powszechnym lub wojskowym, lub 

c) w służbie więziennej; 

l O) pełniła służbę w formacjach podziemnych lub organizacjach 
podległych Polskiej Partii Robotniczej, w tym działających w ramach 
tych organizacji oddziałach partyzanckich; 

11) 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 pkt 7 
lub 9, lub nad zadaniami, o których mowa w pkt 8; 

12) przekazywała informacje władzom komunistycznym o organizacjach 
lub osobach, działających na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej, jej integralności terytorialnej lub ochrony ludności polskiej 
przed represjami lub eksterminacją; 

13) wykorzystując władzę otrzymaną od instytucji stosujących represje 
wykorzystała ją do ciemiężenia współwięźniów; 

14) dopuściła się zbrodni, za którą została skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu. 

5. Przepisu ust. 4, z wyjątkiem pkt 12 - 14, nie stosuje się do osób, które 
przedłożą dowody, że dopuściły się wymienionych czynów lub pełniły 
służbę lub funkcję lub były zatrudnione w wymienionych or~anizacjach na 
polecenie formacji lub organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 i 
4. 

6. Członkostwo w Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza legitymacja i odznaka Weterana, 
wydawane na wniosek członka Korpusu Weteranów Walk o 
Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przez Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 



-KPPiS 

'+ 

7. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
funkcjonariusze innych umundurowanych formacji są obowiązani 

oddawać honory Weteranom, noszącym w widocznym miejscu odznakę, o 
której mowa w ust. 6. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb wydawania i dokumenty niezbędne do wydania 
legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór tej legitymacji, a także opis, materiał, 
wymiary i wzór rysunkowy odznaki, o której mowa w ust. 6 oraz 
szczegółowy tryb postepowania w sprawach o nadanie odznaki, mając na 
względzie konieczność zapewnienia sprawności postępowania przy 
wydawaniu tej legitymacji oraz identyfikacji członków Korpusu 
Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.";"; 

-odrzucić 

2) w art. l po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) po art. 62 dodaje się art. 63 w brzmieniu: 

"Art. 63
• !.Weteranom przysługuje dodatek Weterana w wysokości 200 zł miesięcznie. 

2. Kwota dodatku Weterana, ulega podwyższeniu przy zastosowaniu 
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest 
przeprowadzona waloryzacja. 

-KPPiS 

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co 
najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji 
należną od tego terminu kwotę dodatku weterana. 

4. Dodatek Weterana jest wypłacany przez właściwy organ emerytalno
rentowy ze środków będących w dyspozycji tego organu i finansowany z 
budżetu państwa. Świadczenie to wraz z odsetkami za opóźnienie w 
ustaleniu prawa do niego lub jego wypłaty oraz koszty obsługi podlegają 
refundacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu 
Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 
dotacji budżetu państwa. 

5. Dodatek Weterana przysługujący osobom otrzymującym uposażenie w 
stanie spoczynku albo uposażenie rodzinne wypłacają ze środków budżetu 
państwa jednostki wypłacające te uposażenia. Jeżeli jednak osoby te są 
uprawnione także do pobierania świadczenia o charakterze rentowym, 
dodatek Weterana wypłaca właściwy organ rentowy. 

6. Weteranom, nie mającym ustalonego prawa do emerytury lub renty, 
dodatek Weterana jest wypłacany przez oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania.";"; 

-odrzucić 

3) wart. l po pkt 2a dodać pkt 2b w brzmieniu: 

"2b) po art. 63 dodaje się art. 64 w brzmieniu: 

"Art. 64
• l.W przypadku śmierci Weterana przysługuje zasiłek pogrzebowy w 

wysokości: 

l) 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci 
osoby, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, 
rodzeństwo; 
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) 

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej jednak niż w 
wysokości, o której mowa w pkt l, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna 
osoba, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba 
prawna kościoła lub związku wyznaniowego. 

2. Kwotę, o której mowa w ust. l pkt l, ustala się miesięcznie, począwszy od 
trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na 
podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

3. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14 dnia 
roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. 

4. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

5. Zasiłek pogrzebowy oraz koszty obsługi podlegają refundacji na rzecz 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dotacji budżetu państwa. 

6. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w przypadku niezgłoszenia 

wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci 

Weterana. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
pokrywania kosztów pogrzebu Weterana, uwzględniając rodzaje 
wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość oraz 
dokumenty wymagane do ich wypłaty. 

8. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego, o którym mowa 
w ust. l, z uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie 
przepisów odrębnych, przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli został pobrany 
niższy zasiłek - odpowiednie wyrównanie. 

9. Pochówkowi Weterana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
towarzyszy wojskowa asysta honorowa.";"; 

-odrzucić 

4) wart. l po pkt 2b dodać pkt 2c w brzmieniu: 

"2c) po art. 64 dodaje się art. 65 w brzmieniu: 

"Art. 65
. l.Weteranom przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

-KP PiS 

2. Weteranom przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki 
oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczone do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Weteranom przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych 
będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-3, są realizowane na zasadach 
określonych dla inwalidów wojennych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

5. Koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, są pokrywane ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia i podlegają refundacji na rzecz 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dotacji budżetu państwa.";"; 

-odrzucić 



() 

5) w art. l po pkt 2c dodać pkt 2d w brzmieniu: 

"2d) po art. 65 dodaje się art. 66 w brzmieniu: 

"Art. 66 l. Uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyskała 
decyzję administracyjną o uzyskaniu statusu Weterana walk o 
niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

-KPPiS 

2. Postępowanie w sprawie nadania statusu Weterana Szef Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych wszczyna na wniosek lub z 
urzędu. 

3. Wniosek o nadanie statusu Weterana może złożyć osoba uprawniona 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

4. W stosunku do osób, które nabyły uprawnienia kombatanta, status 
Weterana nadawany jest z urzędu po uzyskaniu zgody osoby uprawnionej. 

5. Do wniosku o nadanie statusu weterana dołącza się dokumenty 
poświadczające spełnienie warunków, o których mowa wart. 62 ust. 2. 

6. Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przed 
wydaniem decyzji, o której mowa w ust. l, może zwrócić się do Instytutu 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz organów władzy publicznej, a w razie potrzeby do innych 
organów o przekazanie informacji dotyczących osoby objętej 

postępowaniem.";"; 

-odrzucić 

6) wart. 5 w pkt l w ust. 4 wyrazy "art. 7 pkt 4" zastąpić wyrazami "ust. 2 pkt 6a". 

-KPPO 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1-5 należy głosować łącznie. 

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny 

i Sprawozdawca 

1-1 Sławomir Piechota 

Przewodniczący Komisji 

Obrony Narodowej 

1-1 Stefan Niesiołowski 

-przyjąć 



w 
Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920 .Jł6 -YJ./jf/ J 
DPUE.920.588.2013 / 7 
dot.: PSR-0140-146-2013 z 09.01.2014 r. 

Warszawa,lG~PJCtJ/Iti.(l 2014 r. 

Pan 
Sławomir Piechota 
Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 
okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw ujętych w dodatkowym sprawozdaniu 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Obrony Narodowej (druk 1997-A} 
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 
4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonymi poprawkami do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk 1997-A) pozwalam sobie wyrazić poniższą 
opinię. 

Poprawki ujęte w dodatkowym sprawozdaniu nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 


