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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. ustawę

o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów
politycznych.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 17 listopada 2021 r.
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych1)
Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania w 2021 r. prawa do
jednorazowego

świadczenia

pieniężnego

dla

działaczy

opozycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
zwanego dalej „jednorazowym świadczeniem pieniężnym”, oraz zasady jego
wypłaty.
Art. 2. 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje z urzędu osobie,
której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255).
2. Osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej i
osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo do jednego
jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Art. 3. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 3000
zł.
Art. 4. 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu przez
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 31 marca 2022
r.
2. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane jest:
1)

osobie pobierającej świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

2
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – w sposób
wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego;
2)

osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju –
przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w
korespondencji

z

Urzędem

do

Spraw

Kombatantów

i

Osób

Represjonowanych;
3)

osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą – w
państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany
do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego
świadczenia pieniężnego.
3. W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której

jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby
za granicą, wypłata następuje w walucie wymienialnej.
Art. 5. 1. Decyzję w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego
wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Decyzja o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego nie
wymaga uzasadnienia.
3. Decyzja w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego, sporządzona
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu zawierać
nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej
do jej wydania.
4. Decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 6. Kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do
dochodu, o którym mowa w:
1)

art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2));

2)

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2021);

3)

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981);

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.
1163, 1243, 1551, 1574, 1834 i 1981).
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4)

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842).
Art. 7. Kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do

przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300 oraz z 2021 r. poz. 1621).
Art. 8. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981), lub świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, 1162 i 1981), do
dochodu członka rodziny, o którym mowa w tych ustawach, nie wlicza się
wypłaconej członkowi rodziny kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Art. 9. Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się
potrąceń i egzekucji.
Art. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
Art. 11. Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty jego obsługi są
finansowane ze środków budżetu państwa.
Art. 12. W celu wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego Prezes
Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia
planowanych wydatków budżetowych, między częściami budżetu państwa, mając
na względzie zapewnienie ich przejrzystości oraz stopień realizacji dochodów i
wydatków budżetu państwa.
Art. 13. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.3)) po art. 52ua dodaje się art.
52ub w brzmieniu:
„Art.

52ub.

Zwalnia

się

od

podatku

dochodowego

kwotę

jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.
1163, 1243, 1551, 1574, 1834 i 1981.
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17 listopada 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Elżbieta Witek
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