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Pan 
Stanisław Gogacz 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

 
 
 
 
Szanowny Panie Senatorze, 
 
 w nawiązaniu do otrzymanego pisma (BPS/KU – 034/59/6/15) z dnia 11 stycznia 2016 roku, 
niniejszym przekazuję opinię na temat proponowanych zmian do ustawy o działaczach opozycji anty-
komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.  
 

Represje komunistycznego aparatu przemocy nigdy nie zawężały się do jednej osoby w 
rodzinie (ojca, matki, męża czy żony) – represje niemal zawsze dotykały bezpośrednio lub pośrednio 
całej rodziny, która co najmniej objęta była inwigilacją aparatu bezpieczeństwa PRL. Aresztowanie, 
wyrzucenie z pracy, skazanie na karę więzienia lub grzywnę pieniężną jednej osoby w rodzinie – 
najczęściej ojca lub matki (męża lub żony), odciskało piętno na całej rodzinie, która bardzo często 
popadała w skrajne ubóstwo. Nie rzadko, w skutek tych represji zarówno współmałżonek, jak i cała 
rodzina, nie mogą wyjść na tzw. prostą do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym opiniujemy 
pozytywnie propozycję poszerzenia osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego i pomocy 
pieniężnej o wdowców i wdowy osób uprawnionych. 

 
Proponujemy jedynie, by zastanowić się nad możliwością poszerzenia beneficjentów projektu 

o dzieci rodziców którzy byli represjonowani. 
 

Represje dotykały całej rodziny, jeśli działał ojciec lub matka to SB w różny sposób realizowała 
działania represyjne wobec dzieci, które były inwigilowane i/lub wyrzucane ze szkoły/studiów, 
wyrzucane z pracy – i trudno jest obecnie tym dzieciom np. udowodnić (znaleźć dokument w IPN), że 
to właśnie działania SB, między innymi nacisk na dyr. szkoły, nauczycieli, wychowawcy, spowodowały 
relegowanie ze szkoły lub nacisk na dyr. Zakładu pracy, kadrową spowodował np. nie przedłużenia 
umowy czasowej /zwolnienie z pracy. Dzieci mogły nie działać czynnie w podziemiu – a doświadczać 
skutków represji z powodu działalności jednego z rodziców. 
 

                  Jeszcze jedna sugestia, w nowelizacja wprowadza (w ust. 5) zapis, że “W 
przypadku osób uprawnionych oraz wdów i wdowców po osobach uprawnionych, którzy ukończyli 67 
lat świadczenie pieniężne przyznaje się bezterminowo.” 
Zapis słuszny, ale jeśli zmieni się wiek emerytalny to emeryt – uprawniony do pomocy – świadczenie 
stałe otrzyma dopiero kilka lat po przejściu na emeryturę. Jeśli wróci stary wiek emerytalny dla kobiet 
– to będzie całkiem długo. Może sejmowi prawnicy mogliby zaproponować jakiś lepszy zapis? 

 
W uzasadnieniu do  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 
podane zostały liczby i kwoty przewidywane przed wejściem w życie ustawy i zrealizowane do 
15.12.2015 roku. Między innymi: przewidziano na realizację ustawy 25 mln zł., a do grudnia 2015 roku 
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wydatkowano 0,27 mln zł., do grudnia złożono 552 wniosków o nadanie statusu opozycjonisty bądź 
osoby represjonowanej (średnio na województwo 35). Zgadzamy się z senatorami RP, którzy podpisali 
się pod wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, że ustawa nie spełniła swoich założeń i wy-
maga korekty, a przede wszystkim jest nazbyt restrykcyjna.  

W związku z powyższym opiniujemy pozytywnie zmianę wysokości świadczenia pieniężnego z 
400 zł miesięcznie na kwotę stanowiącą połowę najniższej emerytury oraz zwiększenie progu docho-
dowego dla osoby samotnie gospodarującej i progu dochodowego na osobę w rodzinie. 
 

W uzasadnieniu wniosku senatorowie podkreślili fakt, że znaczna część osób nie występuje z 
wnioskami mimo posiadanych uprawnień do świadczeń materialnych. Naszym zadaniem podstawową 
przyczyną powyższego faktu jest nadmierny rygoryzm ustawowy i nadmierny biurokratyzm. 

Proponujemy znaczne uproszczenie i usprawnienie dla osób składających odpowiednie 
wnioski – tzw. zasada jednego okienka /jednego urzędu/ a nawet jednego dokumentu. 

 
 

 

Z poważaniem, 
Zarząd Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej 
 

Vice Prezes Robert Naklicki 
Klaudia Moszczyńska Brożyna 
Wojciech Woźniak 
Tomasz Roguski 

 
 

 

 

 

 

  

 


