
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 

 ________________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. Druk nr 449 X 

 ________________________________________________________________________________________   

 

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 

 

o projekcie ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych 
 

Senat na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 

zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1-4, 6-12, 15, 18, 20-23 zestawienia wniosków 

i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem 

uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 449 S. 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 Regulaminu 

Senatu senator Jan Rulewski oraz senator Jan Wyrowiński dokonali zmiany treści swojego 

wniosku (pkt 22 zestawienia wniosków). 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Ustawodawczej 

 (-) Stanisław Iwan (-) Piotr Zientarski 
   

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(-) Jan Rulewski 

andrusz
3001



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 23 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 24. 

 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawek nr 7, 8, 10, 14, 17 i 22. 

 

2)  użyte w projekcie ustawy w różnym przypadku wyrazy „Kierownik 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” zastępuje 

się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 6 i 10 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawek nr 4, 7 i 8. 

 

3)  w art. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „zasady”, 

b) w pkt 1 i 2 na początku dodaje się wyraz „zasady”; 

c) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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z powodów politycznych; 

  1b) zasady nadawania odznaki pamiątkowej członkom rodziny 

zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych;”, 

d) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) inne niż wymienione w pkt 1a–2 uprawnienia działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych;”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 7 i 22 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 8. 

 

4)  w art. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „zasady”, 

b) w pkt 1 i 2 na początku dodaje się wyraz „zasady”, 

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zadania, organizację i zasady działania Wojewódzkich Rad 

Konsultacyjnych do Spraw Działaczy Opozycji i Osób 

Represjonowanych.”; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Wyrowińskiego, 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5, 13, 14 i 19 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „świadczenia 

specjalnego i pomocy pieniężnej” zastępuje się wyrazami 

„jednorazowego świadczenia, świadczenia specjalnego i pomocy 

pieniężnej”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

6)  w art. 5 w ust. 1 po wyrazach „na wniosek działacza opozycji 

antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych,” 

dodaje się wyrazy „oraz członka rodziny działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, w tym ”; 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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7)  w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych stwierdza, w drodze decyzji, 

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

po zasięgnięciu opinii właściwej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej 

do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych stwierdza się na wniosek 

działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej 

z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji 

antykomunistycznej lub po osobie represjonowanej z powodów 

politycznych.”, 

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „, oraz opinię Wojewódzkiej Rady 

Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego  
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

8)  w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych stwierdza, w drodze decyzji, 

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

po uwzględnieniu stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, co do 

spełnienia przez działacza opozycji antykomunistycznej lub osobę 

represjonowaną z powodów politycznych warunków, o których mowa 

art. 4 ustawy.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych stwierdza się na wniosek 

Poprawka sen 
J. Wyrowińskiego, 
poparta przez 
połączone komisje 
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działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej 

z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji 

antykomunistycznej lub po osobie represjonowanej z powodów 

politycznych.”, 

c) w ust. 4: 

– wyrazy „zwraca się” zastępuje się wyrazami „może zwrócić 

się”, 

– wyrazy „art. 2–4” zastępuje się wyrazami „art. 2 i art. 3”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązany jest przedstawić 

stanowisko, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia doręczenia żądania jego wyrażenia.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 9, 12 i 20 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 6 w ust. 1 wyrazy „którzy otrzymali decyzję stwierdzającą status” 

zastępuje się wyrazami „o stwierdzonym statusie”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 6: 

a)  w ust. 1 wyrazy „odznakę honorową” zastępuje się wyrazami 

„nadaje odznakę honorową” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych na wniosek członka rodziny zmarłego działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych o stwierdzonym statusie działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, nadaje odznakę pamiątkową.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„o wydanie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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11)  w art. 6 w ust. 5 skreśla się wyrazy „po zasięgnięciu opinii Kierownika 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Prawo do świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej 

przysługuje działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie 

represjonowanej z powodów politycznych, o stwierdzonym statusie 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych oraz wdowie lub wdowcowi po tych osobach, 

zwanymi dalej „osobą uprawnioną”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  po art. 7 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„…. Prawo do jednorazowego świadczenia przysługuje osobie 

represjonowanej z powodów politycznych, o stwierdzonym statusie 

osoby represjonowanej z powodów politycznych.”, 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

14)  po art. 8 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Jednorazowe świadczenie przyznaje, w drodze decyzji, 

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

na wniosek osoby represjonowanej z powodów politycznych, 

o stwierdzonym osoby represjonowanej z powodów politycznych.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

15)  w art. 9 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Osoba uprawniona, której przyznano świadczenie specjalne, może 

złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia, nie wcześniej niż 

po upływie 9 miesięcy od dnia przyznania dotychczas pobieranego 

świadczenia. 

  6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, świadczenie specjalne 

przyznaje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym upłynął okres na jaki przyznano dotychczas pobierane 

świadczenie.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 17 należy głosować łącznie. 

 

16)  art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Pomoc pieniężna może być przyznana: 

1) w związku z trudną sytuacją materialną osoby uprawnionej; 

2) w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych lub  

3) na pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do 

rodzaju inwalidztwa lub pomocy pielęgnacyjnej.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

17)  po art. 10 dodaje się art. 10a–10c w brzmieniu: 

"Art. 10a. 1. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli:  

1) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie 

przekracza 220% najniższej emerytury albo 

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza 

kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury. 

2. Pomoc pieniężna na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do 

samodzielnej egzystencji, może być przyznana, jeżeli dochód samotnie 

gospodarującej osoby uprawnionej albo dochód na osobę w rodzinie 

osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% 

najniższej emerytury. 

Art. 10b. 1. Pomoc pieniężną przyznaje się w formie: 

1) pomocy jednorazowej: 

a) w związku z trudną sytuacją materialną osoby uprawnionej 

lub zaistnieniem zdarzeń losowych – do wysokości 150% 

najniższej emerytury, 

b) na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 10 pkt 3 – do 

wysokości 300% najniższej emerytury; 

2) pomocy okresowej – do wysokości 100% najniższej emerytury 

miesięcznie. 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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2. Pomoc pieniężną w formie pomocy okresowej można przyznać 

w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia 

w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów 

utrzymania, zakup leków, środków opatrunkowych, dojazdy do 

zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz 

pomoc pielęgnacyjną niezbędną ze względu na wiek i stan zdrowia. 

3. Pomoc pieniężną w formie pomocy okresowej wypłaca się do 

czasu ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jej przyznania, 

jednak nie dłużej niż do końca terminu określonego w decyzji 

przyznającej tę pomoc. 

Art. 10c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może 

przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach, niż określone w art. 

10a i 10b.”; 

 

18)  w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do dochodu nie wlicza się także pozostałych świadczeń 

pieniężnych, o których mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej oraz świadczenia specjalnego lub pomocy 

pieniężnej.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  po art. 12 dodaje się art. .. w brzmieniu: 

„Art. … 1. Jednorazowe świadczenie przyznaje się w wysokości 

5.000 zł. 

2. W przypadku podlegania represjom, o którym mowa w art. 3 

pkt 2 i 3 lit. b–f warunkiem przyznania jednorazowego świadczenia jest 

aby okres podlegania represjom lub skutki represji, trwały ponad jeden 

rok.  

4. W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do jednorazowego 

świadczenia z prawem do odszkodowania i zadośćuczynienia, o którym 

mowa w art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za 

nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 

34, poz. 149, z późn. zm.), osobie tej przysługuje prawo do 

jednorazowego świadczenia albo prawo do odszkodowania i 

zadośćuczynienia, według własnego wyboru.”; 

 

20)  w art. 13 wyrazy „którzy otrzymali decyzję stwierdzającą status” 

zastępuje się wyrazami „o stwierdzonym statusie”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  po art. 14 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu udziela pomocy w sporządzeniu 

wniosku o stwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

22)  w art. 15: 

a) w ust. 1 wyrazy „Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do Spraw 

Działaczy Opozycji, zwane dalej „Radami”” zastępuje się wyrazami 

„Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do Spraw Działaczy Opozycji 

i Osób Represjonowanych”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Obsługa techniczno-administracyjna rady należy do zadań 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez województwa.”, 

c) ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2. Członków Rady, w liczbie od 5 do 9 osób, powołuje zarząd 

województwa w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród, mających miejsce 

zamieszkania na terenie danego województwa, osób odznaczonych 

Krzyżem Wolności i Solidarności lub innym odznaczeniem lub orderem 

za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości 

i suwerenności lub respektowania praw człowieka.  

3. Zadaniem rady jest opiniowanie wniosków o stwierdzenie 

statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

Poprawka  
senatorów: 
J. Wyrowińskiego, 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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represjonowanej z powodów politycznych. 

4. Właściwą w sprawie opiniowania wniosków jest rada działająca 

w województwie, w którym miejsce zamieszkania ma osoba składająca 

wniosek. Dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej właściwą jest rada działająca przy zarządzie województwa 

mazowieckiego.”, 

d) skreśla się ust. 5, 

e) w ust. 6–8 wyraz „Rady” zastępuje się wyrazem „rady”, 

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb pracy rady oraz 

procedurę wypłaty wynagrodzeń i udokumentowanych kosztów 

przejazdu członków rady, uwzględniając efektywność działania rady, 

w tym biorąc pod uwagę, aby częstotliwość posiedzeń rady uzależniona 

była od ilości przekazanych wniosków oraz konieczności ich 

terminowego zaopiniowania.”; 

 

23)  w art. 17–20 wyrazy „o pomocy dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych” zastępuje się wyrazami „o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych”; 

 

Poprawka sen. 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  po art. 20 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 5: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) działacz opozycji antykomunistycznej – osobę, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia … o pomocy dla 

Poprawka 
senatorów: 
B. Piechy, 
S. Karczewskiego, 
M. Gila 
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działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 

poz. …) o stwierdzonym statusie działacza opozycji 

antykomunistycznej;”, 

b) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu: 

„22a) osoba represjonowana z powodów politycznych – 

osobę, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia … 

o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej 

oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 

o stwierdzonym statusie osoby represjonowanej 

z powodów politycznych;”; 

2) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, 

ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz 

wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych 

inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, 

uprawnionym do renty rodzinnej, działaczom opozycji 

antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów 

politycznych oraz wdowom i wdowcom po działaczach opozycji 

antykomunistycznej lub osobach represjonowanych z powodów 

politycznych,  a także cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii 

dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, 

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

3) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym 

niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom 

represjonowanym oraz działaczom opozycji antykomunistycznej 

i osobom represjonowanym z powodów politycznych oraz 

wdowom i wdowcom po działaczach opozycji 

antykomunistycznej lub osobach represjonowanych z powodów 

politycznych przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów 
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medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej 

ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze 

środków publicznych określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.”; 

4) w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi 

wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów 

politycznych oraz wdowy i wdowcy po działaczach opozycji 

antykomunistycznej lub osobach represjonowanych z powodów 

politycznych,  mają prawo do korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych 

udzielanych w aptekach.”; 

5) w art. 57 w ust. 2 po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu: 

„10b) dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób 

represjonowanych z powodów politycznych;”.”. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


