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W imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów bardzo serdecznie dziękuję za 

przesłanie senaci<iego projektu ustawy <· działaczach opozycji antykomunisLy~znej 

oraz osobach represjonowanych z powo:lów politycznych (pismo z dnia 13 lutego 

2014 r., znak: GMS-WP-173-42/14). 

Jednocześnie pragnę poinformowa,:, ze Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

dokonała wstępnej oceny dokumentu uznała, że tematyka projektu nie leży 

w przedmiocie jej zainteresowania. 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2014 r., dotyczące 

przedłożenia opiniint.senackiego projektu ustawy (EK-020-778(2}/13}:

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych, w załączeniu 

przekazujemy opinie otrzymane z województw: dolnośląskiego i 

lubuskiego. 
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Proponowane zmiany otrzymane z woj. dolnośląskiego 

Art. 16. l. Tworzy się wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji 

i osób represjonowanych, działające przy wojewodzie zan:ąeaełł v1ojewedztw _, który 

zapewnia ich obsługę techniczno-administracyjną. 

2. Obsługa techniczno-administracyjna rady należy do zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanych biuro wojewody ~fi!e2 \Yojev;edzf\Ye::. 

3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje alfi!ąe wojeweaz.f\Ya_wojewoda 

w porozwnieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

spośród, mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa, osób 

odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności lub innym odznaczeniem lub orderem za 

działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 

respektowania praw człowieka. 

4. Zadaniem rady jest opiniowanie wniosków o stwierdzenie statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

5. Właściwą w sprawie opiniowania wniosków jest rada działająca w województwie, 

w którym osoba składająca wniosek ma miejsce zamieszkania. Dla osób zamieszkałych poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej właściwą jest rada dziahyąca przy ~chie 

\Vojewe~ ~wieełaego wojewodzie mazowieckim. 

6. Członkowie rady wykonują swoje zadania ~ '•"Yftagł'Ocheaiem::spolecznie. 

7. WyAagrodzeAie ezłoaka mdy 'l'l)'flosi 200 zł za lur~e ~osiedzeAie, w kterym ł:lmł 

udział, ~fi!Y eZ)'ffi Hie m~e OHO W)'Hosie więeej Aiż 400 zł miesięezAie._ 

8. Członkom rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdów na 

posiedzenia rady. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, organizację i tryb pracy rady oraz procedurę wypłaty wynagrodzeń 

i udokumentowanych kosztów przejazdu członków rady, uwzględniając efektywność 

działania rady, w tym biorąc pod uwagę, aby częstotliwość posiedzeń rady uzależniona była 

od ilości przekazanych wniosków oraz konieczności ich tenninowego zaopiniowania. 

Art. 17. Wypłata świadczenia specjalnego, pomocy pieniężnej oraz wynagrodzeń 

i kosztów przejazdów dla członków wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy 

opozycji i osób represjonowanych następuje z części budżetu państwa, której dysponentem 

jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
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UWAGI 

Proponowany projekt ustawy przewiduje utworzenie wojewódzkich rad konsultacyjnych 
do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Nowopowstałe ciała miałyby 

funkcjonować przy zarządach poszczególnych województw, czyli w ramach administracji 

samorządowej. Uważam, że bardziej odpowiednie i "naturalne" będzie usytuowanie tychże 
gremiów przy terenowej administracji rządowej -wojewodzie, który reprezentuje w danym 
województwie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem 

administracji centralnej w regionie. 

Kombatanci, działacze podziemia niepodległościowego oraz opozycjoniści walczyli 

o niepodległe państwo polskie, a nie o poszczególne regiony czy województwa. 

Pomijając jednak kwestie historyczne, urząd wojewody nadal pozostaje dla obywateli 

bardziej "rozpoznawalny" dla tego rodzaju działań, niż administracja samorządowa 

na szczeblu wojewódzkim. Warto również zwrócić uwagę na fakt funkcjonowania 

przy urzędzie wojewody Wojewódzkich Rad Pamięci Walk i Męczeństwa. zespołów 

ds. odznaczeń czy organizacji przez ten urząd rocznicowych uroczystości państwowych. 
Takie umiejscowienie nowej jednostki było by spójne tematycznie i organizacyjnie. 

W kwestii udziału w pracach wojewódzkich rad konsultacyjnych sugeruję, że powinien być 

on wyróżnieniem, a nie dodatkowym źródłem dochodu dla członków tychże ciał. 

Uczestnikom rady przysługiwałby tylko i wyłącznie zwrot udokumentowanych kosztów 

przejazdu na jej posiedzenia. Planowane w ustawie środki finansowe na wynagrodzenia 

członków rady, powinny tym samym zostać przeznaczone na poprawę warunków 
zdrowotnych osób represjonowanych, które naprawdę wymagają pomocy. 



LubusRie 

DS.IV.624. 2.5.2014 

Wicemarszałen Województwa Lubusniego 
Maciej Szyhuła 

Zielona Góra, 261utego 2014r. 

Pan 

Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Warszawa 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury 

Społecznej odpowiadając na prośbę dotyczącą przedłożenia opinii do senackiego projektu ustawy 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych -

informuje, że przedmiotowy dokument był przedstawiony do konsultacji przedstawicielom organizacji 

zrzeszonym w Lubuskiej Radzie Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń 

Patriotycznych, które nie wnoszą uwag do wlw projektu ustawy. 

Urząd Marszalhowshi 
Województwa l ubushiego 
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