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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego (druk nr 2481). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Ewa Kopacz 

 
 
 
 
 



 

 

Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego  

(druk nr 2481) 

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

(druk nr 2481) zakłada rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymania 

odszkodowania i zadośćuczynienia na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.  

o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, o osoby, wobec których represje za działalność na rzecz niepodległego bytu 

Państwa Polskiego przybrały postać przymusowego pełnienia służby wojskowej pod pozorem 

wykonania ciążącego na nich obowiązku obrony, w szczególności w wojskowym obozie 

specjalnym (projektowany art. 8a ust. 1 ustawy). Propozycja nowelizacji przewiduje ponadto, 

że roszczenia tych osób nie będą podlegały przedawnieniu (projektowany art. 8a ust. 3 

ustawy). 

W ocenie Rady Ministrów projekt ustawy należy co do zasady zaopiniować pozytywnie, 

jako prowadzący do przyznania słusznej rekompensaty za represje związane z prowadzeniem 

działalności niepodległościowej, tym niemniej szczegółowe rozwiązania w nim przewidziane 

nasuwają następujące spostrzeżenia. 

1. Projektowany przepis art. 8a ust. 1 ustawy posługuje się szerokim sformułowaniem 

„pełnienie służby wojskowej”, obejmującym m. in. odbywanie zasadniczej służby wojskowej 

przez poborowych, czy też ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby wojskowej przez 

żołnierzy rezerwy. Ponadto nie precyzuje ram czasowych, w których miałoby nastąpić 

represjonowanie w postaci przymusowego pełnienia służby wojskowej. W związku z tym 

projektowane unormowanie będzie dotyczyło szerokiego i trudnego do zidentyfikowania 

kręgu osób. Z kolei użyty w przepisie termin „wojskowy obóz specjalny”, a także 

uzasadnienie projektu wskazują, że intencją projektodawcy było objęcie tą regulacją głównie 

osób, które zostały poddane wzmiankowanej formie represji po wprowadzeniu w Polsce stanu 
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wojennego. Z dostępnych informacji dotyczących „wojskowych obozów specjalnych” 

wynika, że taka forma represji polegała na powoływaniu żołnierzy rezerwy do odbycia 

ćwiczeń wojskowych i była stosowana wobec opozycji przez władze komunistyczne od 

listopada 1982 r. do lutego 1983 r., co miało związek ze stopniową rezygnacją  

z internowania. W świetle powyższego w ocenie Rządu konieczna jest zmiana brzmienia 

projektowanego art. 8a ust. 1 ustawy, która w sposób jednoznaczny ograniczyłaby krąg osób 

uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie do osób pełniących 

służbę wojskową w wojskowych obozach specjalnych w ww. okresie. Proponuje się zatem, 

aby wzmiankowany przepis otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Osobie, która pełniła służbę wojskową, do której odbycia została obowiązana pod 

pozorem wykonania ciążącego na niej obowiązku obrony, za działalność na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego, w wojskowym obozie specjalnym w okresie od 

listopada 1982 r. do lutego 1983 r., przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za 

poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.”. 

2. Odnosząc się do kwestii wyłączenia przedawnienia roszczeń osób objętych 

proponowaną nowelizacją (projektowany art. 8a ust. 3 ustawy), trzeba mieć na względzie, 

że ustawa w aktualnym brzmieniu nie zawiera przepisu wyłączającego przedawnienie 

roszczeń przysługujących osobom, wobec których wydano decyzje o internowaniu w związku  

z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, w związku z czym ulegają one przedawnieniu 

na zasadach ogólnych. Zważywszy na podobieństwo sytuacji dwóch wyżej wymienionych 

grup brak jest uzasadnienia, aby roszczenia osób, których dotyczy nowelizacja były 

traktowane w sposób szczególny. Stąd też konieczne jest usunięcie projektowanego  

art. 8a ust. 3 ustawy. 

3. Wejście w życie zakładanej regulacji spowoduje skutki finansowe dla budżetu 

państwa w części 15 „Sądy powszechne” związane ze wzrostem wydatków sądów 

przeznaczonych na wypłatę odszkodowań Skarbu Państwa. Jednocześnie należy podkreślić, 

że – jak wynika z uzasadnienia projektu – pomimo oszacowania potencjalnej liczby osób, 

które objęłyby projektowane przepisy, tzn. odbywających przymusową służbę wojskową  

w wojskowych obozach specjalnych (ok. 1.600 osób), nieznana jest ostateczna liczba osób, 

które wystąpią z wnioskiem o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia na mocy 

zmienionych przepisów. Przyjmując, że o odszkodowanie wystąpi ta właśnie grupa osób, 

a średnia wysokość odszkodowań i zadośćuczynień zasądzonych na podstawie art. 8 ust. 1 
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ustawy w latach 2009-2013 wynosiła ok. 21.000 zł, należy szacować, że łączny koszt 

wykonania ustawy z tego tytułu wyniesie ok. 33.600.000 zł. Trzeba też zaznaczyć, że koszt 

ten nie będzie ponoszony w jednym roku, albowiem projektowana ustawa nie określa tak 

ścisłych ram czasowych realizacji przewidzianych w niej uprawnień.  

Reasumując, Rada Ministrów opowiada się za skierowaniem projektu ustawy do 

dalszych prac legislacyjnych, w toku których należy dopracować wyżej podniesione kwestie. 
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