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Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W ~=~d~:: z ~~;~ernika 2016 r., nr GMS-WP-173-

267 /16, dotyczącego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych oraz niektórych innych 

ustaw, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie 

art. 3 § l pkt 12 ustarry z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze 

(Dz. U. poz. 177), uprzejmie informuję, że do projektu normującego problematykę 

pozostającą poza zakresem zadań prokuratury nie zgłaszam uwag. 
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Nr tl~::P.~.~~J.~/ .. {S"d 
Gdańsk, 21 października 2016 r. 

Szanowny Pan 

Marek Kuchc.iński 

Marszałek Sejmu RP 

W załączeniu przesyłam Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 

nr 5/16 ws. projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, z prośbą 

o zapoznanie się z jego treścią. 

Z poważaniem 
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ws. projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" gorąco popiera projekt ustawy o zmianie 

ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, złożony do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej przez Senat RP. 

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szeregu osób zaliczanych do szeroko 

rozumianej opozycji antykomunistycznej. Dotychczasowa ustawa nie spełniła oczekiwań tych 

osób, szczególnie co do \1\-)'Sokości środków przeznaczonych na pomoc oraz co do kryteriów 

jej przyznawania. Świadczenia, uzależnione od progów dochodowych, nie mają charakteru 

autonomicznego lecz są uzupełniające do współczesnej sytuacji materialnej, zatem mają 

charakter pomocy socjalnej. Nie obejmują uszczerbku spowodowmego różnego rodzaju 

represjami, w tym nieobjętego postępowaniem odszkodowa".vczym, np. zaniżonych emerytur 

bądź wynagrodzeń. 

Poza zmianami związanymi z zakresem pomocy udzielanej działaczom opozycji 

i osobom represjonowanym, projekt zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią 

osoby represjonowane w okresie od l stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r. , stwierdzając 

jednocześnie, że represyjne działania wobec opozycjonistów mogły mieć charakter niejawny. 

Dotyczy to w szczególności osób, którym uniemążliwiano awans zawodowy za działalność 

opozyc)'jną oraz tych, którzy za tę działalność byli z pracy wyrzuceni. 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się do Sejmu RP o przyjęcie projektu 

złożonego przez Senat i jak najszybsze uchwalenie zmian do ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 

niektórych innych ustaw dla dobra tych, którzy o wolną Polskę walczyli nie zważając na 

grożące im represje. 

Jelenia Góra, 18 października 2016 r. Komisja Krajowa 

NSZZ "Solidarność" 
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