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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 78. posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych
innych ustaw.
Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 15 marca 2019 r.
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z
2018 r. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2)

w art. 12:
a)

ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Członkom rodzin pozostałym po kombatantach będących
inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysługują świadczenia
pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy, o której
mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnień określonych w art. 12a i art.
23b tej ustawy.”,

b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach
ustawy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnień określonych w
art. 12a i art. 23b tej ustawy, przysługują na zasadach określonych w tych
przepisach również:”;

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawę z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, ustawę z
dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w
obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawę z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych.
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3)

art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem
zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub
okresowa.
2. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności
na:
1)

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;

2)

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.
3. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na:

1)

zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku
długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu
leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych
na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

2)

opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan
zdrowia;

3)

opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami
wojennymi.
4. Pomoc pieniężna jednorazowa przysługuje również wdowom lub

wdowcom pozostałym po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych,
posiadającym decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych wydaną na podstawie art. 22 ust. 2.”;
4)

art. 19a otrzymuje brzmienie:
„Art. 19a. 1. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:
1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 220% 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, zwanej dalej „najniższą emeryturą”;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150%
najniższej emerytury;
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3)

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury w
przypadku gdy wnioskodawca:
a)

pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,

b)

jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej
egzystencji.

2. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:
1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 150% najniższej emerytury;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100%
najniższej emerytury.
3. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150%

najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie
kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów
medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju
niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej
emerytury.
4. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100%
najniższej emerytury miesięcznie.
5. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i
nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
6. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na
12 miesięcy.”;
5)

w art. 19b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustalenie prawa do pomocy pieniężnej i jej wypłata należy do zadań
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. W przypadku osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę
rodzinną po inwalidzie wojennym ustalenie prawa do pomocy pieniężnej i jej
wypłata należy do zadań Związku Inwalidów Wojennych RP.”;

6)

w art. 19c:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w Urzędzie
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przypadku osób
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pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie
wojennym wniosek składa się w Związku Inwalidów Wojennych RP.”,
b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej zawiera imię lub
imiona oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe:
adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu
lub adres poczty elektronicznej, nazwę banku i numer rachunku
bankowego lub nazwę spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i
numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na
który

ma

zostać

wypłacona

pomoc

pieniężna,

dochód

netto

wnioskodawcy, a także imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz
dochód netto osób, z którymi wnioskodawca prowadzi gospodarstwo
domowe.
4. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej należy dołączyć
odpowiednio kopie dokumentów, które będą stanowić podstawę ustalenia
stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy lub osób
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą:
1)

orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu
niepełnosprawności;

2)

dokumentu

potwierdzającego

wysokość

dochodu

netto,

w

szczególności aktualnej decyzji o waloryzacji renty lub emerytury
lub zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za
pracę;
3)

nakazu płatniczego podatku rolnego oraz zaświadczenia z urzędu
gminy

o wielkości

gospodarstwa

rolnego

w

hektarach

przeliczeniowych;
4)

zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko wnioskodawcy nauki
w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej
lub szkole wyższej;

5)

decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną
oraz utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania,
wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu
Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów albo
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oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub
poszukujących pracy.”;
7)

art. 19d otrzymuje brzmienie:
„Art. 19d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kombatantom i
innym osobom uprawnionym, a także pozostałym po nich wdowom lub
wdowcom, o których mowa w art. 19 ust. 4, na ich wniosek, Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc
pieniężną na innych warunkach, niż określone w art. 19a ust. 1–4 i ust. 6 i art.
19b ust. 2.”;

8)

w art. 19e:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej
przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–13, art. 11 ust. 1, art. 12, art.
13, art. 98, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 1, 3a i 5, art. 107 ust.
5b–5d i art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.2)) stosuje się odpowiednio.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do dochodu ustalanego w postępowaniu o przyznanie pomocy
pieniężnej nie wlicza się świadczeń pieniężnych, o których mowa w art.
36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kwoty
zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220
i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303), kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o
którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach

z

Funduszu

Ubezpieczeń

Społecznych,

kwoty

dodatku

pieniężnego do renty inwalidzkiej, o którym mowa w art. 12a ustawy z
dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin, oraz pomocy pieniężnej.”;
9)

uchyla się art. 19f;

10) po art. 203 dodaje się art. 204 w brzmieniu:

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693,
2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.
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„Art. 204. 1. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta kierujący
pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do
niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na
zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej legitymującej się kartą
parkingową kierującej pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, o
której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i
60).
2. Kartę kombatanta wydaje członkowi Korpusu Weteranów Walk o
Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, na jego pisemny wniosek.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)

imię i nazwisko;

2)

datę i miejsce urodzenia;

3)

numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – serię i
numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;

4)

adres zamieszkania lub adres do korespondencji.
4. Kartę kombatanta wydaje się członkowi Korpusu Weteranów Walk

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej bezterminowo. Za wydanie karty
nie pobiera się opłaty.
5. Karta kombatanta traci ważność:
1)

w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę, której wydano kartę;

2)

w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;

3)

w razie śmierci osoby, której wydano kartę.
6. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r.
poz. 53), wyboru producenta blankietów kart kombatanta.
7. Minister

właściwy

do

spraw

zabezpieczenia

społecznego,

w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze
rozporządzenia:
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1)

wzór oraz tryb wydawania kart kombatanta członkom Korpusu
Weteranów

Walk

o Niepodległość

Rzeczypospolitej

Polskiej,

uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia jednolitej
procedury wydawania kart kombatanta oraz technicznego zabezpieczenia
karty w sposób gwarantujący jej autentyczność;
2)

zasady

nadawania

numerów

wydawanym

kartom

kombatanta,

uwzględniając w szczególności konieczność stworzenia sprawnego
systemu wydawania, ewidencjonowania i kontroli prawidłowości
wykorzystywania kart;
3)

tryb postępowania w sprawie zwrotu karty kombatanta, mając na
względzie zapewnienie jednolitej procedury zwrotu kart;

4)

wzór wniosku o wydanie karty kombatanta, mając na uwadze
zapewnienie jednolitej formy składanych wniosków.”;

11) w art. 21:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uprawnienia wdów i wdowców, o których mowa w art. 20 ust.
3, pozostałych po kombatantach i innych osobach uprawnionych
przysługują osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub Kartę
Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie
Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669).”,

b)

w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) służyła w NKWD albo w innych organach represji ZSRR lub w
oddziałach

radzieckiej

partyzantki

prowadzących

działania

przeciwko Narodowi, Państwu Polskiemu lub jego obywatelom;”;
12) w art. 22:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21, orzeka, w
drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnione, na
podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby. Na
podstawie decyzji o przyznaniu uprawnień określonych w ustawie Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje
odpowiednie zaświadczenie.”,
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b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię lub imiona
oraz nazwisko, nazwisko rodowe w przypadku kobiet, datę i miejsce
urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, numer PESEL, dane
teleadresowe: adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny
wnioskodawcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także
dowody potwierdzające prowadzenie działalności kombatanckiej lub
doznane represje. W przypadku wnioskodawców zamieszkałych za
granicą wniosek powinien zawierać także imię lub imiona oraz nazwisko
wnioskodawcy

używane

w

czasie

prowadzenia

działalności

kombatanckiej lub w czasie podlegania represjom oraz nazwisko rodowe
matki wnioskodawcy.”,
c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, wydawane są decyzje i
zaświadczenia potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w art.
20 ust. 3, przy czym wniosek o wydanie decyzji zawiera dodatkowo odpis
aktu zgonu małżonka, dowód potwierdzający posiadanie obywatelstwa
polskiego albo Karty Polaka i dowód posiadania przez wnioskodawcę
statusu emeryta lub rencisty. W przypadku wdów i wdowców pozostałych
po osobach posiadających w chwili śmierci uprawnienia kombatanckie nie
przedkłada się dowodów potwierdzających prowadzenie działalności
kombatanckiej lub doznane represje przez osobę zmarłą.”,

d)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §
1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)
przepisu art. 146 § 1 tej ustawy nie stosuje się.”;

13) w art. 23a uchyla się ust. 2.
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Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Do renty inwalidzkiej przysługuje dodatek pieniężny w
wysokości 850 zł.
2. Waloryzacji dodatku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na
zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

2)

po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:
„Art. 58a. 1. Na wniosek inwalidy wojennego i wojskowego,
zamieszkałych za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa
międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer
emerytur lub rent, rentę inwalidzką, dodatek pielęgnacyjny lub dodatek
pieniężny do renty inwalidzkiej, wypłaca się z emeryturą, uposażeniem w
stanie spoczynku lub innymi świadczeniami, w państwie zamieszkania, na
rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez
organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym przez ten organ.
Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do inwalidów wojennych i
wojskowych zamieszkałych za granicą w państwie, z którym Rzeczypospolitej
Polskiej nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych przewidująca transfer emerytur i rent.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1:
1)

pkt 25b otrzymuje brzmienie:
„25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna
wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540,
1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i
2529 oraz z 2019 r. poz. 29, 271 i 303.
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listopada

2006

r.

o świadczeniu

pieniężnym

i

uprawnieniach

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.
U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696);”;
2)

pkt 45 otrzymuje brzmienie:
„45) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy
z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej
oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z
2018 r. 1552);”;

3)

pkt 63 otrzymuje brzmienie:
„63) pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz
ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września
1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373);”.
Art. 4. W ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i

uprawnieniach

przysługujących

żołnierzom

zastępczej

służby

wojskowej

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie pieniężne wynosi 222,01 zł.”;

2)

po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu:
„Art. 2b. 1. Osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1, przysługuje dodatek
kompensacyjny określony w przepisach o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
2. W razie zbiegu prawa do dodatku kompensacyjnego, o którym mowa w
ust. 1, z prawem do dodatku kompensacyjnego przysługującego z innych
tytułów przysługuje jeden dodatek kompensacyjny.”;

3)

art. 3 i art. 4 otrzymują brzmienie:
„Art. 3. 1. Świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt
energetyczny przyznaje i wypłaca właściwy organ emerytalno-rentowy na

11

wniosek osoby uprawnionej złożony w tym organie wraz z zaświadczeniem, o
którym mowa w art. 5 ust. 1:
1)

osobie pobierającej emeryturę lub rentę – wraz z tą emeryturą lub rentą;

2)

osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, której wypłata
została zawieszona – kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.
2. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, zamieszkałej za

granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z
którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenie
pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wypłaca się z
emeryturą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi świadczeniami, w
państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej
formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie
ustalonym przez ten organ. Wypłata jest dokonywana w walucie wymienialnej.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, o których mowa w art. 1 ust.
1, zamieszkałych za granicą w państwie, z którym Rzeczypospolitej Polskiej
nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych
przewidująca transfer emerytur i rent.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w
drodze rozporządzenia, organy emerytalno-rentowe właściwe do przyznawania
i wypłacania świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego oraz
ryczałtu energetycznego, a także tryb przyznawania i wypłacania tych
świadczeń osobom:
1)

niemającym ustalonego prawa do emerytury lub renty,

2)

pobierającym

świadczenie

o

charakterze

rentowym

z

instytucji

zagranicznych
– mając na względzie sprawną wypłatę świadczeń.
Art. 4. Świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny, ryczałt
energetyczny

i jednorazowe

odszkodowanie

oraz

koszty

ich

obsługi

finansowane są ze środków budżetu państwa.”;
4)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt
energetyczny są przyznawane na podstawie zaświadczenia organu wojskowego
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potwierdzającego rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w
ramach zastępczej służby wojskowej, o której mowa w art. 1 ust. 1.”;
5)

po art. 7 dodaje się art. 7a–7d w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń
losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa.
2. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności
na:
1)

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;

2)

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.
3. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na:

1)

zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku
długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu
leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych
na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

2)

opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan
zdrowia.
4. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 220% 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 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019
r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150%
najniższej emerytury;

3)

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury w
przypadku gdy wnioskodawca:
a)

pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,

b)

jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej
egzystencji.

5. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:
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1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 150% najniższej emerytury;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100%
najniższej emerytury.
6. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150%

najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie
kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów
medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju
niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej
emerytury.
7. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100%
najniższej emerytury miesięcznie.
8. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i
nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
9. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na
12 miesięcy.
10. Pomoc pieniężna jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej w
drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
11. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej zawiera imię lub imiona
oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe: adres
miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres
poczty elektronicznej, nazwę banku i numer rachunku bankowego lub nazwę
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać
wypłacona pomoc pieniężna, dochód netto wnioskodawcy, a także imię,
nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz dochód netto osób, z którymi
wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe.
12. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej należy dołączyć
odpowiednio kopie dokumentów, które będą stanowić podstawę ustalenia stanu
zdrowia,

sytuacji

rodzinnej

i

materialnej

wnioskodawcy

lub

osób

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą:
1)

orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu
niepełnosprawności;
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2)

dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu netto, w szczególności
aktualnej decyzji o waloryzacji renty lub emerytury lub zaświadczenia
pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę;

3)

nakazu płatniczego podatku rolnego oraz zaświadczenia z urzędu gminy o
wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

4)

zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko wnioskodawcy nauki w
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub
szkole wyższej;

5)

decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz
utracie

statusu

bezrobotnego,

przyznaniu,

odmowie

przyznania,

wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy
świadczeń niewynikających z zawartych umów albo oświadczenia o
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na
innych warunkach niż określone w ust. 4–7 i ust. 9.
Art. 7b. 1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej
przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–13, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13,
art. 98, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 1, 3a i 5, art. 107 ust. 5b–5d i
art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508, z późn. zm.4)) stosuje się odpowiednio.
2. Jako kwotę dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyjmuje się kwotę ustaloną zgodnie z
art. 9 ust. 6 tej ustawy.
3. Do dochodu nie wlicza się pozostałych świadczeń pieniężnych, o
których mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303), kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693,
2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.

15

którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz pomocy pieniężnej.
Art. 7c. Pomoc pieniężna jest finansowana ze środków budżetu państwa.
Art. 7d. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1, korzystają z
pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w
uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach
przeznaczonych dla kombatantów.”;
6)

art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się
odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r.
1552) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia, zamieszkałej za
granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z
którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenie
wypłaca się z emeryturą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi
świadczeniami, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za
granicą lub w innej formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w
terminach i trybie ustalonym przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w
walucie wymienialnej.
2b. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób uprawnionych do
świadczenia, zamieszkałych za granicą w państwie, z którym Rzeczypospolitej
Polskiej nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych przewidująca transfer emerytur i rent.”;

2)

po art. 5 dodaje się art. 5a i art. 5b w brzmieniu:
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„Art. 5a. 1. Osobom uprawnionym do świadczenia, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń
losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa.
2. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności
na:
1)

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;

2)

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.
3. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na:

1)

zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku
długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu
leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych
na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

2)

opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan
zdrowia.
4. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 220% 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 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019
r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150%
najniższej emerytury;

3)

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury w
przypadku gdy wnioskodawca:
a)

pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,

b)

jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej
egzystencji.

5. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:
1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

odpowiadającej 150% najniższej emerytury;

nie

przekracza

kwoty
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2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100%
najniższej emerytury.
6. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150%

najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie
kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów
medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju
niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej
emerytury.
7. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100%
najniższej emerytury miesięcznie.
8. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i
nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
9. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na
12 miesięcy.
10. Pomoc pieniężna jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej w
drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
11. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej zawiera imię lub imiona
oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe: adres
miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres
poczty elektronicznej, nazwę banku i numer rachunku bankowego lub nazwę
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać
wypłacona pomoc pieniężna, dochód netto wnioskodawcy, a także imię,
nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz dochód netto osób, z którymi
wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe.
12. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej należy dołączyć
odpowiednio kopie dokumentów, które będą stanowić podstawę ustalenia stanu
zdrowia,

sytuacji

rodzinnej

i

materialnej

wnioskodawcy

lub

osób

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą:
1)

orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu
niepełnosprawności;
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2)

dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu netto, w szczególności
aktualnej decyzji o waloryzacji renty lub emerytury lub zaświadczenia
pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę;

3)

nakazu płatniczego podatku rolnego oraz zaświadczenia z urzędu gminy o
wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

4)

zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko wnioskodawcy nauki w
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub
szkole wyższej;

5)

decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz
utracie

statusu

bezrobotnego,

przyznaniu,

odmowie

przyznania,

wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy
świadczeń niewynikających z zawartych umów albo oświadczenia o
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na
innych warunkach niż określone w ust. 4–7 i ust. 9.
Art. 5b. 1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej
przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–13, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13,
art. 98, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 1, 3a i 5, art. 107 ust. 5b–5d i
art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508, z późn. zm.5)) stosuje się odpowiednio.
2. Jako kwotę dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyjmuje się kwotę ustaloną zgodnie z
art. 9 ust. 6 tej ustawy.
3. Do dochodu nie wlicza się pozostałych świadczeń pieniężnych, o
których mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303), kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693,
2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.
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którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz pomocy pieniężnej.”;
3)

art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Świadczenie i pomoc pieniężna są finansowane ze środków
budżetu państwa.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) po art. 8a
dodaje się art. 8b w brzmieniu:
„Art. 8b. 1. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta kierujący
pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do
niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na
zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej legitymującej się kartą
parkingową kierującej pojazdem samochodowym oznaczonym kartą, o której
mowa w art. 8 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do kierującego pojazdem, który
przewozi

członka

Korpusu

Weteranów

Walk

o

Niepodległość

Rzeczypospolitej Polskiej legitymującego się kartą kombatanta.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019
r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 128 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Organ rentowy wypłacający świadczenia, o których mowa w art. 132,
osobom zamieszkałym za granicą, może potwierdzić istnienie dalszego prawa
do pobierania świadczeń, o którym mowa w ust. 1, również poprzez wymianę
informacji z właściwą zagraniczną instytucją administracji zabezpieczenia
społecznego, w szczególności w formie elektronicznej.”;

2)

w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wypłaty świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń
przewidzianych

przepisami

o

zaopatrzeniu

inwalidów

wojennych

i

wojskowych oraz ich rodzin, przepisami o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
przepisami o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
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żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych

oraz

przepisami

o

osobach

deportowanych

do

pracy

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, zamieszkałym za granicą, stosuje się
zasady określone w tych przepisach.”;
3)

w art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent
wraz ze wszystkimi wzrostami i zwiększeniami, dodatkami oraz innymi
świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie
odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla
sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku weterana poszkodowanego
i dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.

U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303) w art. 3 w pkt 1 w lit. c:
1)

tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i
batalionach budowlanych,”;

2)

tiret szóste otrzymuje brzmienie:
„– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które
utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,”;

3)

tiret trzydzieste otrzymuje brzmienie:
„– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690),”.
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Art. 9. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018
r. poz. 1508, z późn. zm.6)) w art. 8 w ust. 4 pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca
2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690
oraz z 2019 r. poz. …) i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust.
2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018
r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. …), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2
września

1994

r.

o świadczeniu

pieniężnym

i

uprawnieniach

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz.
…), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach
deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1001, z 2018 r. poz. 1552 oraz z 2019 r. poz. …), w art.
10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz
z 2019 r. poz. …) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz.
…);”.
Art. 10. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z
późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

6)

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693,
2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515,
1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.
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1)

w art. 5 w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47 w
brzmieniu:
„47) żołnierz zastępczej służby wojskowej – osobę, o której mowa w art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i
uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1373).”;

2)

w art. 47c w ust. 1 po wyrazach „inwalidzi wojenni i wojskowi” dodaje się
wyrazy „ ,żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary
działań wojennych”;

3)

w art. 57 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych,
kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych
oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;”.
Art. 11. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym

i uprawnieniach

przysługujących

cywilnym

niewidomym

ofiarom

działań

wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Osobie uprawnionej, której ustalono prawo do świadczenia,
przysługuje ryczałt energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276).
2. W razie zbiegu prawa do ryczałtu energetycznego z różnych tytułów
osobie uprawnionej przysługuje jeden ryczałt energetyczny.
3. Ryczałt energetyczny jest wypłacany osobie uprawnionej wraz ze
świadczeniem.”;

2)

po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Osobom uprawnionym do świadczenia, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń
losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa.
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2. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności
na:
1)

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;

2)

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.
3. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na:

1)

zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku
długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu
leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych
na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

2)

opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan
zdrowia.
4. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 220% 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 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019
r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150%
najniższej emerytury;

3)

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury w
przypadku gdy wnioskodawca:
a)

pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,

b)

jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej
egzystencji.

5. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:
1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 150% najniższej emerytury;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100%
najniższej emerytury.
6. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150%

najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie
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kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów
medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju
niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej
emerytury.
7. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100%
najniższej emerytury miesięcznie.
8. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i
nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
9. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na
12 miesięcy.
10. Pomoc pieniężna jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej w
drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
11. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej zawiera imię lub imiona
oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe: adres
miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres
poczty elektronicznej, nazwę banku i numer rachunku bankowego lub nazwę
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać
wypłacona pomoc pieniężna, dochód netto wnioskodawcy, a także imię,
nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz dochód netto osób, z którymi
wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe.
12. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej należy dołączyć
odpowiednio kopie dokumentów, które będą stanowić podstawę ustalenia stanu
zdrowia,

sytuacji

rodzinnej

i

materialnej

wnioskodawcy

lub

osób

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą:
1)

orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu
niepełnosprawności;

2)

dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu netto, w szczególności
aktualnej decyzji o waloryzacji renty lub emerytury lub zaświadczenia
pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę;

3)

nakazu płatniczego podatku rolnego oraz zaświadczenia z urzędu gminy o
wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
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4)

zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko wnioskodawcy nauki w
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub
szkole wyższej;

5)

decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz
utracie

statusu

bezrobotnego,

przyznaniu,

odmowie

przyznania,

wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy
świadczeń niewynikających z zawartych umów albo oświadczenia o
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na
innych warunkach niż określone w ust. 4–7 i ust. 9.
Art. 10b. 1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej
przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–13, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13,
art. 98, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 1, 3a i 5, art. 107 ust. 5b–5d i
art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508, z późn. zm.8)) stosuje się odpowiednio.
2. Jako kwotę dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyjmuje się kwotę ustaloną zgodnie z
art. 9 ust. 6 tej ustawy.
3. Do dochodu nie wlicza się pozostałych świadczeń pieniężnych, o
których mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303), kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o
którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz pomocy pieniężnej.”;
3)

art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Świadczenia, ryczałt energetyczny, pomoc pieniężna, dodatki
pielęgnacyjne i zasiłki pogrzebowe, o których mowa w niniejszej ustawie,
koszty ich wypłat, koszty postępowania w sprawie wniosków o przyznanie

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693,
2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.
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świadczenia lub pomocy pieniężnej oraz koszty wydawania legitymacji, o
których mowa w art. 11, finansowane są z budżetu państwa.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 690) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w
brzmieniu:
„2. W przypadku gdy podstawą potwierdzenia statusu działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych były
wyłącznie okoliczności i zdarzenia będące podstawą uprawnień kombatanckich
na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276), osobie uprawnionej przysługuje –
według jej wyboru – prawo do świadczenia pieniężnego albo prawo do
dodatku kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego,
ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego.
3. Warunkiem przyznania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych osobom, o których mowa w ust. 1, świadczenia
pieniężnego jest przedłożenie przez taką osobę zaświadczenia organu
emerytalnego lub rentowego o dokonanej rezygnacji z pobierania dodatku
kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, ryczałtu
energetycznego i dodatku kompensacyjnego w okresie pobierania świadczenia
pieniężnego. Informację o przyznaniu świadczenia pieniężnego Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazuje właściwemu
organowi emerytalnemu lub rentowemu.”;

2)

art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych,
może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa.
2. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności
na:
1)

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;
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2)

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.
3. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na:

1)

zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku
długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu
leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych
na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

2)

opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan
zdrowia.
4. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 220% 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 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019
r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150%
najniższej emerytury;

3)

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury w
przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i
do samodzielnej egzystencji.
5. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:

1)

dochód

osoby

samotnie

gospodarującej

nie

przekracza

kwoty

odpowiadającej 150% najniższej emerytury;
2)

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100%
najniższej emerytury.
6. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150%

najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie
kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów
medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju
niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej
emerytury.
7. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100%
najniższej emerytury miesięcznie.
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8. Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i
nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
9. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na
12 miesięcy.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na
innych warunkach, niż określone w ust. 4–7 i ust. 9.”;
3)

w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej i
świadczenia pieniężnego przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–13, art.
10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13, art. 98, art. 100, art. 104, art. 105, art.
106 ust. 1, 3, 3a i 5, art. 107 ust. 5b–5d i art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.9)) stosuje się
odpowiednio.”;

4)

po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Na wniosek osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą
świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężną wypłaca się w państwie
zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą w terminie ustalonym
przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wypłata
dokonywana jest w walucie wymienialnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

w przypadku osób zamieszkałych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA):
a)

imię i nazwisko właściciela rachunku, którym może być tylko
wnioskodawca,

b)

adres miejsca zamieszkania,

c)

nazwę banku,

d)

adres banku,

e)

numer rachunku bankowego w formie IBAN (Międzynarodowy
Numer Rachunku Bankowego),

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693,
2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.
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2)

f)

międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT,

g)

walutę wymienialną, w której jest prowadzony rachunek;

w przypadku osób zamieszkałych w innych państwach niż wymienione w
pkt 1:
a)

imię i nazwisko właściciela rachunku, którym może być tylko
wnioskodawca,

b)

adres miejsca zamieszkania,

c)

nazwę banku,

d)

adres banku,

e)

międzynarodowy identyfikator banku w formacie SWIFT,

f)

numer rachunku bankowego (w formacie ABA/Routing – dotyczy
wnioskodawców zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej),

g)

walutę wymienialną, w której jest prowadzony rachunek.”.

Art. 13. 1. Właściwe organy emerytalne lub rentowe w terminie 60 dni od dnia
ogłoszenia niniejszej ustawy przekazują Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych wykaz osób pobierających w dniu ogłoszenia niniejszej
ustawy świadczenia pieniężne na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 11,
zawierający informacje określone w art. 24b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, a
także informacje o pobieraniu renty inwalidy wojskowego.
2. Właściwe organy emerytalne lub rentowe przekazują niezwłocznie Szefowi
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informacje, o których
mowa w ust. 1, w przypadku ustalenia po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
prawa do świadczenia pieniężnego na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art.
11.
3. Właściwe organy emerytalne lub rentowe wydają z urzędu:
1)

decyzje o przyznaniu dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej, o którym
mowa w ustawie zmienianej w art. 2;

2)

decyzje o przyznaniu dodatku kompensacyjnego oraz o ustaleniu świadczenia
pieniężnego

w wysokości wynikającej

z

niniejszej

ustawy osobom

pobierającym świadczenie pieniężne określone w ustawie zmienianej w art. 4;
3)

decyzje o przyznaniu ryczałtu energetycznego osobom pobierającym
świadczenie pieniężne określone w ustawie zmienianej w art. 11.
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Art. 14. 1. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wydaje osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, na ich
wniosek, zaświadczenie potwierdzające uprawnienia, o których mowa w art. 47c ust.
1 i art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 10.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 30 dni od
dnia wpływu wniosku o jego wydanie.
Art. 15. 1. Osobom, którym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organy
rentowe wydały legitymacje osoby represjonowanej, są wydawane, na wniosek tych
osób, książki inwalidy wojennego.
2. Warunkiem wydania przez organ rentowy książki inwalidy wojennego jest
przedłożenie przez osobę, o której mowa w ust. 1, zaświadczenia wydanego przez
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającego,
że pobyt w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla
internowanych był skutkiem prowadzenia przez tę osobę działalności kombatanckiej
lub równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w ustawie zmienianej
w art. 1.
Art. 16. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobierają
jednocześnie dodatek kombatancki albo świadczenie w wysokości dodatku
kombatanckiego, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny na podstawie
ustawy zmienianej w art. 1, a także świadczenie pieniężne na podstawie ustawy
zmienianej w art. 12, zachowują prawo do świadczenia pieniężnego, dodatku
kombatanckiego albo świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, ryczałtu
energetycznego i dodatku kompensacyjnego.
Art. 17. Osoby, które uzyskały uprawnienia przysługujące wdowom i
wdowcom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych na
podstawie ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują te uprawnienia.
Art. 18. 1. Właściwe organy emerytalne i rentowe z urzędu przyznają i
wypłacają świadczenia, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 2, art. 4 i art.
11 od dnia 1 października 2019 r., z wyrównaniem od pierwszego dnia miesiąca, w
którym niniejsza ustawa wchodzi w życie.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości świadczenia
pieniężnego, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4.
Art. 19. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej
w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem
przepisów zmienianych w art. 1 pkt 3 i 7, które stosuje się w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
Art. 20. 1.W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków będących
skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:
1)

dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z budżetu
państwa – z części 54:

2)

a)

2019 r. – 230 000 zł,

b)

2020 r. – 200 000 zł,

c)

2021 r. – 190 000 zł,

d)

2022 r. – 190 000 zł,

e)

2023 r. – 190 000 zł,

f)

2024 r. – 190 000 zł,

g)

2025 r. – 190 000 zł,

h)

2026 r. – 190 000 zł,

i)

2027 r. – 190 000 zł,

j)

2028 r. – 190 000 zł;

dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa – z części 73:
a)

2019 r. – 27 400 000 zł,

b)

2020 r. – 23 700 000 zł,

c)

2021 r. – 20 300 000 zł,

d)

2022 r. – 17 200 000 zł,

e)

2023 r. – 14 500 000 zł,

f)

2024 r. – 12 000 000 zł,

g)

2025 r. – 9 900 000 zł,

h)

2026 r. – 8 000 000 zł,

i)

2027 r. – 6 500 000 zł,

j)

2028 r. – 5 200 000 zł;
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3)

dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z budżetu państwa – z części
72:

4)

5)

a)

2019 r. – 6 700 000 zł,

b)

2020 r. – 5 900 000 zł,

c)

2021 r. – 5 100 000 zł,

d)

2022 r. – 4 400 000 zł,

e)

2023 r. – 3 700 000 zł,

f)

2024 r. – 3 100 000 zł,

g)

2025 r. – 2 600 000 zł,

h)

2026 r. – 2 100 000 zł,

i)

2027 r. – 1 700 000 zł,

j)

2028 r. – 1 400 000 zł;

dla Biura Emerytalnego Służby Więziennej z budżetu państwa – z części 37:
a)

2019 r. – 450 000 zł,

b)

2020 r. – 350 000 zł,

c)

2021 r. – 350 000 zł,

d)

2022 r. – 250 000 zł,

e)

2023 r. – 250 000 zł,

f)

2024 r. – 150 000 zł,

g)

2025 r. – 150 000 zł,

h)

2026 r. – 150 000 zł,

i)

2027 r. – 150 000 zł,

j)

2028 r. – 50 000 zł;

dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z budżetu państwa – z części 42:
a)

2019 r. – 400 000 zł,

b)

2020 r. – 400 000 zł,

c)

2021 r. – 300 000 zł,

d)

2022 r. – 300 000 zł,

e)

2023 r. – 200 000 zł,

f)

2024 r. – 200 000 zł,

g)

2025 r. – 100 000 zł,

h)

2026 r. – 100 000 zł,

i)

2027 r. – 100 000 zł,
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j)

2028 r. – 100 000 zł.

2. W przypadku gdy wielkość wydatków określonych w ust. 1 po pierwszym
półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 60% limitu wydatków
przewidzianych na dany rok, właściwy dysponent części budżetowej zastosuje
mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów realizacji innych zadań
publicznych wykonywanych na rzecz obywateli lub podejmie inne działania w celu
zagwarantowania możliwości wypłaty świadczeń wszystkim uprawnionym.
3. W celu zapewnienia zrównoważenia deficytu sektora finansów publicznych
upoważnia się Radę Ministrów do podjęcia, w drodze rozporządzenia, decyzji o
blokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa lub ograniczeniu wydatków w
pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, w wysokości określonej w
informacji właściwych dysponentów części budżetowych na realizację innych
działań, o których mowa w ust. 2, oraz wskazania właściwych ministrów, jako
odpowiednich

za

realizację

oszczędności

w jednostkach

podległych

i

nadzorowanych.
4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystywania limitu wydatków
oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w:
1)

ust. 1 pkt 1 i ust. 2, jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych;

2)

ust. 1 pkt 2 i ust. 2, jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3)

ust. 1 pkt 3 i ust. 2, jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4)

ust. 1 pkt 4 i ust. 2, jest Minister Sprawiedliwości;

5)

ust. 1 pkt 5 i ust. 2, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z

wyjątkiem art. 1 pkt 10 i art. 6, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od
dnia ogłoszenia.
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(-) Marek Kuchciński
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