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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 
 
 

o senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych (druk nr 2137) oraz 
poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana 
Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana 
Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2342) 

 
Sejm na 89. posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3119 do Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  
w dniu 19 marca 2015 r.  

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 
1) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 

„o weteranach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 
powodów politycznych”; 

– KP PiS 
– odrzucić 



–  2 – 
 

 

 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 jest zamiana, z uwzględnieniem deklinacji, 

sformułowania „działacz opozycji antykomunistycznej” na sformułowanie „weteran 
opozycji antykomunistycznej” w całym projekcie. 

 

2) w art. 4, w pkt 1 wyraz „albo” zastąpić wyrazem „i”; 
– KP PO 

– przyjąć 

3) art. 6 nadać brzmienie: 
„Art. 6. 1. Ustanawia się odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, zwaną dalej 
„odznaką honorową”. 

2. Na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych o potwierdzonym statusie 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych: 

1)  nadaje odznakę honorową; 
2) wydaje legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, zwaną dalej „legitymacją”. 
3. Na wniosek członka rodziny zmarłego działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powodów politycznych Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych nadaje odznakę honorową. 

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

1) wzór odznaki honorowej oraz wzór legitymacji potwierdzającej 
nadanie odznaki honorowej,  

2) wzór legitymacji, 
3) tryb postępowania i wymagane dokumenty w sprawach o nadanie 

odznaki honorowej i wydanie legitymacji, 
4) sposób wydawania i noszenia odznaki honorowej, 
5) sposób wydawania legitymacji 

– mając na uwadze sprawne przeprowadzenie postępowania oraz 
zapewnienie właściwej identyfikacji posiadaczy legitymacji.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

4) w art. 9 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości najniższej emerytury ogłaszanej 

przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 
lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), zwanej dalej 
„najniższą emeryturą”, miesięcznie, jeżeli: 
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1) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 
odpowiadającej 120% najniższej emerytury albo 

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 
odpowiadającej 100% najniższej emerytury.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

5) w art. 9 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres 36 miesięcy, począwszy od miesiąca, 

w którym został złożony wniosek.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 

6) w art. 9 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. W przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie pieniężne jest przyznane na 

okres do 60 miesięcy, a po tym okresie bezterminowo.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 

7) po art. 10 dodać art. 10a w brzmieniu: 
„Art. 10a. 1. Działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z 

powodów politycznych przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy 
przejazdach środkami komunikacji miejskiej. 

2. Działaczom i innym osobom uprawnionym – emerytom i rencistom oraz 
osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie 
rodzinne, poza uprawnieniami określonymi w ust. 1, przysługuje ulga w 
wysokości 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami 
publicznego transportu zbiorowego w: 

1) 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego 
w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na postawie biletów 
jednorazowych, 

2) 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie 
biletów jednorazowych. 

3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 2 pkt 
2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia 
dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za 
pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd 
w klasie 2. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przysługują również wdowom 
lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym 
uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałym 
po działaczach opozycji antykomunistycznej lub osobach 
represjonowanych z powodów politycznych. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia 
do korzystania z ulgowych przejazdów, o których mowa w ust. 2 pkt 
1–2 i ust. 3, mając na względzie konieczność zapewnienia 
identyfikacji osób uprawnionych do ulgowych przejazdów. 
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6. Właściwe organy administracji rządowej oraz organy jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków określają szczegółowe 
zasady stosowania ulg i uprawnień, o których mowa w ust. 1–3.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

8) w art. 12 wyrazy „Działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej 
z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” zastąpić 
wyrazami „Osobie uprawnionej”; 

– KP PO 
– przyjąć 

9) w art. 13 wyrazy „działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym 
z powodów politycznych” zastąpić wyrazami „osobom uprawnionym”; 

– KP PO 
– przyjąć 

10) w art. 15, ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. Członkom rady przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia rady na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).”. 

– KP PO 
– przyjąć 

11) po art. 16 dodać nowy art. 16a w brzmieniu: 
„Art. 16a. Ustawa o ustanowieniu dnia 31 sierpnia dniem Solidarności i Wolności 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295) otrzymuje brzmienie: 
„USTAWA 

z dnia 27 lipca 2005 r.  
o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności oraz pamięci o działaczach 

opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych  
(Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2005 r.) 

W celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do wolności, uchwala się, 
co następuje: 

Art. 1. 
Dzień 31 sierpnia ustanawia się Dniem Solidarności i Wolności oraz pamięci o działaczach 
opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

Art. 2. 
Dzień Solidarności i Wolności oraz pamięci o działaczach opozycji antykomunistycznej i 
osobach represjonowanych z powodów politycznych jest świętem państwowym. 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
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12) po art. 17 dodać art. 17a w brzmieniu: 
„Art. 17a. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. 
1138 j.t.) wprowadza się następującą zmianę: 

1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, których uprawnienia do bezpłatnych 

albo ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego reguluje: 
1) ustawa 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.); 

2) ustawa 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); 

3) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203); 

4) ustawa z dnia …. 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. ….. Nr ….).”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

13) art. 22 nadać brzmienie: 
„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w: 
– pkt 3, 8, 9 i 10,  
– pkt 7 i 12. 

 
 

 
Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodniczący Komisji 
i Sprawozdawca 

 
(-)  Sławomir Piechota 
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	Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w:
	– pkt 3, 8, 9 i 10,
	– pkt 7 i 12.



