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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez 

III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(druk nr 866) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej 

dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną: 

1) prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach,  

2) prawa do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

3) prawa pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca 

w domu pomocy społecznej. 

Ustawa podkreśla, że udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej 

może też samorząd terytorialny i wskazuje w tym zakresie na pomoc związaną 

z udogodnieniami komunikacyjnymi, świadczeniami mieszkaniowymi, kulturalnymi, 

zdrowotnymi i oświatowymi. 

Ustawa wprowadza legitymację osoby deportowanej, która potwierdza prawo do 

korzystania z uprawnień przyznanych nowelizacją. 

Pozostałe zmiany są konsekwencją przyznania osobom deportowanym do pracy 

przymusowej nowych uprawnień oraz wprowadzenia legitymacji osoby deportowanej 

(zmiana tytułu i zakresu przedmiotowego ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym 
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osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, techniczno-redakcyjna zmiana 

w przepisie dotyczącym zwolnienia z podatku dochodowego świadczenia pieniężnego 

przysługującego osobom deportowanym, przepis przejściowy dotyczący wydawania 

legitymacji). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie Senatu. 

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Komisja wprowadziła do projektu poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono pięć dodatkowych 

poprawek. Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez Sejm w trzecim czytaniu. Poprawki 

przesunęły termin wejścia w życie ustawy (z 14 dni od dnia ogłoszenia na 1 stycznia 2019 r.), 

wskazały na dane osobowe, które zawierać będzie legitymacja osoby deportowanej oraz 

wprowadziły inne zmiany mające na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów 

ustawy. Zgłoszone poprawki zostały przyjęte w trzecim czytaniu projektu. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 15 czerwca 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


