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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 10 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 343) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest poprawa sytuacji życiowej osób szczególnie 

zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności działaczy opozycji 

antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych, kombatantów, osób 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzy zastępczej służby 

wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud 

uranu i batalionach budowlanych, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, a także cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. 

Ustawa wprowadza zmiany w przede wszystkim w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (art. 1 nowelizacji). Polegają one m.in. na zwiększeniu progów dochodowych 

uprawniających do jednorazowej pomocy pieniężnej
1)

 i okresowej pomocy pieniężnej
2)

, 

                                                 

1)
 Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznana, jeżeli: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury 

(obecnie 220%);  

2) dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty odpowiadającej 220% (obecnie 150%); 

3) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 

odpowiadającej 350% najniższej emerytury (obecnie 300%), w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą 

całkowicie niezdolną do pracy i  do samodzielnej egzystencji. 
2)

 Pomoc pieniężna okresowa będzie mogła być przyznana, jeżeli: 
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podniesieniu maksymalnych kwot świadczeń
3)

 oraz umożliwieniu przyznania pomocy 

pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku (obecnie pomoc taka przysługuje raz na 12 

miesięcy). Wprowadzane zmiany pozwolą również Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych w całości, 

a nie tylko w części, jak ma to miejsce w aktualnym stanie prawnym. 

Na mocy nowelizacji uprawnienia analogiczne do wskazanych powyżej uzyskają 

również osoby mające status kombatanta oraz niektóre osoby będące ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (art. 2 nowelizacji), żołnierze zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu 

i batalionach budowlanych (art. 5 nowelizacji), osoby deportowane do pracy przymusowej 

oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (art. 6 nowelizacji) oraz osoby mające status cywilnych, niewidomych ofiar 

działań wojennych (art. 9 nowelizacji).  

Ustawa przyznaje ponadto osobom mającym status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawo do 

dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych. Dodatkowy urlop nie 

będzie jednak przysługiwał osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

przekraczającym 26 dni roboczych lub urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych 

przepisów (art. 1 pkt 3 nowelizacji). 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8) wprowadza 

możliwość zwolnienia działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej 

z powodów politycznych, na wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo, z opłaty za 

pobyt w domu pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo 

częściowym zwolnieniu z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo o odmowie 

zwolnienia z opłaty organ będzie brał pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy. 

Takie same zasady obowiązują w przypadku zwalniania z opłat za pobyt w domu pomocy 

                                                                                                                                                        

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury 

(obecnie 150%);  

2) dochód  na  osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (obecnie 

100%). 
3)

 Pomoc pieniężna jednorazowa na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych będzie mogła być 

przyznana do wysokości 350% najniższej emerytury (obecnie 300%), a na dostosowanie pomieszczeń 

mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności do wysokości 450% najniższej emerytury (obecnie 300%). 



– 3 – 

społecznej Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 

(por. aktualnie obowiązujący art. 64b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

Zmiany w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich w latach 1936–1956 mają na celu zniesienie cezury czasowej, a tym samym 

przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego osobom, które doświadczyły represji ze strony 

władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich również w innym okresie aniżeli 

w latach 1936–1956 (art. 10 nowelizacji). Konsekwencją tej zmiany jest nowelizacja ustawy 

z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (art. 3) 

oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4). 

Ustawa umożliwia ponadto uznanie za okres składkowy w rozumieniu ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresu, 

w którym osoby uprawnione były pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu 

przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działalność na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw 

człowieka w Polsce, a także określa sposób dokumentowania i potwierdzania tego okresu 

(art. 7 nowelizacji). 

Przepisy art. 11–15 nowelizacji określają zasady ponownego ustalenia wysokości 

kapitału początkowego oraz wysokości emerytur lub rent działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych ze względów politycznych 

z uwzględnieniem okresu represji politycznych liczonych jako okresy składkowe. 

Ubezpieczonym będzie przysługiwało prawo do ustalenia kapitału początkowego przy 

zastosowaniu kwoty przeciętnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu, w którym 

ubezpieczony doświadczył określonych represji. Rozwiązanie to będzie stosowane 

odpowiednio do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy, jeżeli do podstawy wymiaru emerytury lub renty został wskazany okres, w którym 

ubezpieczony podlegał określonym represjom, a także do rent rodzinnych po ubezpieczonych, 

którzy podlegali represjom. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury lub renty osoby o potwierdzonym statusie 
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działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, 

które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. Podstawą prac 

sejmowych były dwa projekty: senacki (druk sejmowy nr 578) oraz poselski (druk sejmowy 

nr 907). Pierwsze czytanie obu projektów odbyło się na 26. posiedzeniu Sejmu w dniu 

24 lutego 2021 r. Projekty zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Komisja podjęła decyzję o łącznym rozpatrywaniu projektów, przy czym jako wiodący 

przyjęto projekt poselski. Komisja po rozpatrzeniu projektów ustaw na posiedzeniu w dniu 

24 lutego 2021 r. wniosła o ich uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 943). W trakcie prac w komisji w szczególności: 

1) wprowadzono zmianę do art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(art. 1 pkt 2 nowelizacji), przyznającą uprawnienie do świadczenia wyrównawczego 

również osobom pobierającym rentę rodzinną; 

2) skrócono z 60 dni do 30 dni termin, w którym organ rentowy będzie obowiązany wydać 

decyzję w sprawie ponownego ustalenia kapitału początkowego, ponownego ustalenia 

wysokości emerytury, w tym również emerytury obliczonej z uwzględnieniem 

przeliczonego kapitału początkowego, oraz decyzję w sprawie ponownego ustalenia 

wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, w przypadku 

ubezpieczonych, którzy podlegali represjom politycznym (art. 15 ust. 2 nowelizacji); 

3) zmieniono datę wejścia w życie przepisów określających zasady ponownego ustalenia 

wysokości kapitału początkowego oraz wysokości emerytur lub rent działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych ze względów politycznych 

z uwzględnieniem okresu represji politycznych (art. 11–15 nowelizacji) z 1 września 

2021 r. na 1 czerwca 2021 r.; 

4) wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym przepisy, ujednolicającym 

terminologię oraz techniczno-legislacyjnym. 

Na etapie drugiego czytania zgłoszonych zostało 5 poprawek, które zmierzały do: 

modyfikacji definicji działacza opozycji komunistycznej; zmiany zasad ustalania wysokości 

świadczenia pieniężnego przysługującego działaczowi opozycji antykomunistycznej i osobie 
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represjonowanej z powodów politycznych; wskazania, że działaczowi opozycji 

antykomunistycznej i osobie represjonowanej z powodów politycznych przysługuje 

emerytura po osiągnięciu 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn; przyjęcia 

zasady, że emerytura lub renta w wysokości określonej zgodnie z art. 11–15 nowelizacji 

przysługiwać ma od 1 czerwca 2021 r. bez względu na moment zgłoszenia wniosku. 

Wymienione poprawki te nie uzyskały poparcia. Sejm przyjął jedynie poprawkę zmierzającą 

do tego, aby zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, określające zasady dokumentowania i potwierdzania okresu 

pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na 

skutek represji politycznych, weszły w życie wcześniej tj. po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia ustawy, a nie z dniem 1 czerwca 2021 r.  

Ustawa została poparta przez 447 posłów, 1 poseł był przeciw, zaś 3 posłów wstrzymało 

się od głosowania.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 2 – w myśl nowelizowanego art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie uprawnionej 

pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy 

albo rentę rodzinną, w kwocie niższej niż 2400 zł miesięcznie. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że przepis art. 10a ust. 1 został znowelizowany na mocy art. 4 ustawy z dnia 

21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 353). W następstwie tej 

nowelizacji od dnia 1 marca 2021 r. kwota określona w art. 10a ust. 1 ustawy 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych została zwiększona do 2450 zł. Wobec powyższego, w celu uwzględnienia 

zmian, które nastąpiły z dniem 1 marca 2021 r., należałoby dokonać odpowiedniej 

korekty przepisu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w ust. 1 wyrazy „2400 zł” zastępuje się wyrazami „2450 zł”; 
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2) art. 13 – zgodnie z tym przepisem ubezpieczonym, którym ustalono kapitał początkowy, 

wysokość emerytury lub wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, ponownego ustalenia kapitału początkowego, 

wysokości emerytury lub wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy 

z uwzględnieniem przepisów zmienianych w art. 7, a także z uwzględnieniem art. 11 

i art. 12, dokonuje się na ich wniosek, o ile jest to dla nich korzystniejsze. W związku 

z tym, że ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zaś 

przepisy art. 11–15 określające zasady ponownego ustalania wysokości emerytury lub 

renty osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., 

powstaje wątpliwość czy przepis art. 13 będzie mógł znaleźć zastosowanie w przypadku 

ubezpieczonych, którym kapitał początkowy, wysokość emerytury lub wysokość renty 

z tytułu niezdolności do pracy zostaną ustalone w okresie pomiędzy dniem wejścia 

w życie ustawy, a dniem 1 czerwca 2021 r. Innymi słowy, czy osoby te nie zostaną 

w sposób niezamierzony przez ustawodawcę wykluczone z możliwości skorzystania 

z nowych przepisów. Wydaje się, że w celu wyeliminowania wskazanej powyżej 

wątpliwości art. 13 powinien odnosić się do terminu wejścia w życie przepisów  

art. 11–15 albo wskazać wprost datę 1 czerwca 2021 r.  

 Propozycje poprawek: 

w art. 13 wyrazy „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami 

„przed dniem 1 czerwca 2021 r.”; 

albo  

w art. 13 wyrazy „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami 

„przed dniem wejścia w życie art. 11–15”. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 


