
 

 Warszawa, 28 lutego 2013 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-153(4)/12  

 
 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
Szanowna Pani Marszałek 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego 
(druk nr 677). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Donald Tusk 



 

Stanowisko Rady Ministrów 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 677) 

 

I. Przedmiot proponowanej zmiany. 

Senacki projekt ustawy zawiera propozycję uchylenia ust. 4 w art. 22 ustawy z dnia  

24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400), zwanej dalej „ustawą  

o kombatantach”.  

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy przedstawiają, że projektowana zmiana  

ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  

10 stycznia 2012 r., Sygn. akt P 19/10, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją normy 

wynikającej z art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach. 

Wnioskodawcy przedstawiają, że projektowana ustawa może spowodować skutki 

finansowe dla budżetu państwa.  

Według szacunków wnioskodawców, liczba beneficjentów wprowadzonej zmiany  

nie będzie znacząca, nie większa niż 30 osób. Wnioskodawcy wskazują także, że miesięczne 

świadczenie kombatanckie wynosi średnio 382,68 zł.  

W ocenie wnioskodawców ewentualne obciążenie finansów publicznych z tytułu 

przyjęcia rozwiązania zaproponowanego w projekcie będzie w istocie znikome.  

 

II. Opinia o projekcie. 

Przepisami obowiązującego art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach uregulowano,  

że wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułów określonych  

w art. 1 ust. 2 pkt 7, tj. z tytułu uczestniczenia w tzw. Istriebitielnych Batalionach na dawnych 

ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim  

i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami w latach  

1944-1945, i w art. 2 pkt 7, tj. z tytułu poniesienia śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia za czas powyżej siedmiu dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu  wskutek działania 

wojska lub milicji podczas wystąpień wolnościowych, mogą być kierowane, w określonym 

trybie, do dnia 31 grudnia 1999 r.   
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Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. Sygn. akt P 19/10 

orzekł, że art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach w zakresie, w jakim określa termin  

do złożenia do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

wniosku o przyznanie uprawnień z tytułu określonego w art. 2 pkt 7, jest niezgodny  

z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sentencja tego wyroku została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 76 z dnia 20 stycznia 

2012 r. Natomiast pełny tekst wymienionego wyroku wraz z uzasadnieniem, został 

opublikowany w  OTK Z. U. Nr 1A z 2012 r. poz. 2.  

Trybunał Konstytucyjny w wyroku tym stwierdził, że przed 31 lipca 1997 r. nie było 

ograniczeń terminowych składania wniosków o potwierdzenie uprawnień kombatanckich. 

Wprowadzone w art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach  ograniczenie spowodowało, że osoba, 

która z tytułu art. 2 pkt 7 tej ustawy  spełniała przesłanki uzyskania uprawnień wynikających 

z ustawy o kombatantach, a nie złożyła wniosku do 1999 r. lub złożyła go nieskutecznie,  

nie dysponuje procedurą, aby uprawnienia takie uzyskać. Po terminie określonym  

w art. 22 ust. 4  ustawy o kombatantach   procedura wydania decyzji Kierownika UdsKiOR 

potwierdzającej uprawnienia z tytułu określonego w art. 2 pkt 7 tej ustawy może zostać 

zrealizowana. Uprawnienie wynikające z ustawy o kombatantach z tytułu wskazanego  

w art. 2 pkt 7 wymienionej ustawy  ma zatem charakter pozorny, co przeczy zasadzie ochrony 

zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Trybunał Konstytucyjny podniósł także, że wprowadzona przez ustawodawcę zmiana 

polegająca na tym, że osoba charakteryzująca się cechami określonymi w art. 2 pkt 7 

wskazanej ustawy miała ograniczony czas złożenia wniosku o stwierdzenie swoich  

uprawnień, narusza zasadę ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez  

nie prawa. Ustawodawca ustanowił ograniczenie dla jednej z grup osób, które prowadziły 

działalność zrównaną z działalnością kombatancką. W wyniku tego, w obrocie prawnym 

powstały dwie kategorie podmiotów: osoby z uprawnieniami wynikającymi z ustawy  

o kombatantach oraz osoby spełniające przesłanki uzyskania statusu kombatanta albo 

prowadzące działalność uznaną za równorzędną z działalnością kombatancką,  

ale ze względu na to, że w pewnym momencie ustawodawca ograniczył im termin złożenia 

wniosku o potwierdzenie uprawnień do Kierownika UdsKiOR, niemające uprawnień.  

Trybunał Konstytucyjny między innymi przedstawił, że regulacja taka narusza zasadę 

bezpieczeństwa prawnego, ponieważ w chwili uchwalenia ustawy o kombatantach,  

a następnie w momencie jej wejścia w życie, osoby, które spełniały wymogi wynikające  
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z art. 2 pkt 7, były przeświadczone, że po przedłożeniu Kierownikowi UdsKiOR 

odpowiednich dokumentów uzyskają uprawnienia kombatanckie. Skutek działania nowej 

regulacji nie został w dostateczny sposób złagodzony tym, że ustawodawca przewidział  

na składanie wniosków okres od 24 marca 1998 r. do 31 grudnia 1999 r. 

Trybunał Konstytucyjny również uznał, że stopień ingerencji ustawodawcy  

w procedurę potwierdzenia uprawnień wynikających z ustawy o kombatantach spowodował 

naruszenie zasady zaufania jednostki do stanowionego prawa, co sprawiło, że art. 22 ust. 4 

ustawy o kombatantach w zakresie, w jakim określa termin złożenia do Kierownika UdsKiOR 

wniosku o przyznanie uprawnień z tytułu określonego art. 2 pkt 7 tej ustawy, jest niezgodny  

z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku orzekał w trybie kontroli konkretnej o normie 

wynikającej z art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach, w zakresie zgodności z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej czasowego ograniczenia możliwości potwierdzenia uprawnień  

z tytułu poniesienia śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na czas powyżej siedmiu 

dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas wystąpień 

wolnościowych (art. 2 pkt 7 ustawy o kombatantach). 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym, że po wyroku w tej  sprawie 

w ustawie o kombatantach pozostała norma dotycząca osób, które swój tytuł uzyskują  

na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 7 wymienionej ustawy, konieczne jest dokonanie zmian 

legislacyjnych w art. 22 ust. 4 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 7 tej ustawy, czyli w zakresie 

nieobjętym wyrokiem. W porządku prawnym pozostaje bowiem norma dyskryminująca 

określoną grupę osób, które mogą dochodzić potwierdzenia uprawnień wynikających  

z ustawy o kombatantach. 

Przedstawiona w senackim projekcie ustawy zmiana dotycząca uchylenia  

 ust. 4 w art. 22 ustawy o kombatantach będzie stanowiła realizację wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r.  

Należy także dodać,  że w przygotowywanym przez stronę Rządową projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, zawierającego rozwiązania 

zmierzające do pogłębienia realizacji konstytucyjnego imperatywu otaczania specjalną opieką 

weteranów walk o niepodległość zawarta została także propozycja regulacji dotycząca 

wykonania  wskazanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
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Koniecznym jest wyjaśnienie, że sprawy administracyjne osób, którym odmówiono 

przyznania, w drodze decyzji administracyjnej, statusu kombatanta z uwagi na złożenie przez 

nich wniosku po dniu 31 grudnia 1999 r. określonym w art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach, 

zostały zakończone.  

Zatem z formalnego punktu widzenia w przypadku osób, które ubiegały się 

bezskutecznie ze względu na ograniczenie czasowe o przyznanie uprawnień z tytułów 

określonych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i w art. 2 pkt 7 ustawy o kombatantach, potrzebna jest 

podstawa prawna do wznowienia zakończonych postępowań.  

Ponadto wszelkie wydatki obciążające budżet państwa, związane z przyjęciem 

proponowanych rozwiązań, powinny być przewidziane przez literalne wskazanie dysponenta 

właściwej części budżetowej, w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej 

na dany rok.   

 

III. Wnioski. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Ministrów pozytywnie ocenia senacki projekt 

ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (druk nr 677). 
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