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Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z pismem z dnia 27 listopada 2020 r. znak: BPS.DKS.KU.0401.38.2020 dotyczącym 
opinii w zakresie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do 
pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 217)  – zgłaszam następujące uwagi:

Projekt ustawy przewiduje podwyższenie wysokości świadczenia pieniężnego o 50% w stosunku 
do obecnej kwoty świadczenia przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osobom w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, za każdy miesiąc trwania pracy 
przymusowej. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu ogłoszenia. 

W pkt 2 OSR wskazano, że „oczekuje się, że przedmiotowa ustawa poprzez zwiększenie 
wysokości kwoty świadczenia pieniężnego spowoduje poprawę sytuacji materialnej osób, które 
w okresie II wojny światowej doświadczyły osadzenia w obozach pracy przymusowej lub zostały 
deportowane do pracy przymusowej przez III Rzeszę lub ZSRR, zwłaszcza że z uwagi na wiek 
i stan zdrowia osoby te wymagają zwiększonej troski i opieki lekarskiej, pielęgniarskiej 
i socjalnej”.

Należy zauważyć, że świadczenie przysługuje osobom, które w okresie podlegania represjom 
określonym w ustawie były obywatelami polskimi i są nimi obecnie, bez względu na ich sytuację 
dochodową. Świadczenie od 1 marca 2020 r. wynosi 11,53 zł za 1 pełny miesiąc trwania pracy, 
nie więcej niż łącznie za 20 miesięcy. Obecnie maksymalna kwota świadczenia to 229,91 zł, która 
podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest 
przeprowadzana waloryzacja.

Mając na uwadze  dodatkowe wsparcie materialne ww. grupy osób – ustawą z dnia 15 marca 
2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.752) – 
wprowadzono możliwość przyznawania osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń 
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losowych, pomocy pieniężnej - jednorazowej lub okresowej. Pomoc pieniężna przyznawana jest 
osobom najbardziej potrzebującym, w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na 
innych warunkach. W związku z powyższym należy zauważyć, że mechanizmy wsparcia 
finansowego osób uprawnionych już funkcjonują i osoby deportowane mogą z nich korzystać.  

W OSR do projektu ustawy podano, że „projektowana ustawa będzie oddziaływała na stronę 
wydatkową sektora finansów publicznych powodując zwiększenie wydatków finansowanych z 
budżetu państwa z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób deportowanych do pracy 
przymusowej i osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę lub ZSRR. Szacuje się, że z powodu 
wzrostu wysokości kwoty świadczenia wydatki sektora finansów publicznych w 2021 r. 
prawdopodobnie byłyby wyższe o ok. 39 mln zł, w porównaniu do wydatków, jakie zostałyby 
poniesione, gdyby obowiązywały obecne przepisy.” W OSR nie oszacowano skutków 
finansowych z ww. tytułu na lata kolejne, jak również nie wskazano źródła sfinansowania tych 
wydatków, co wymaga uzupełnienia.

Jednocześnie biorąc pod uwagę załącznik do OSR Opis metodologii oszacowania wzrostu 
wydatków na wypłatę świadczenia dla osób deportowanych wydaje się, że podane skutki 
finansowe projektu na rok 1 zostały zaniżone, gdyż ograniczono je tylko do wydatków na dodatki 
dla deportowanych, realizowanych w części budżetowej 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Należy zauważyć, że wydatki na cel określony w projekcie ustawy są również realizowane w 
ramach części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz z budżetów resortów 
mundurowych w szczególności: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA – część 42 Sprawy 
Wewnętrzne, Wojskowe Biuro Emerytalne MON – część 29 Obrona narodowa, Biuro Emerytalne 
Służby Więziennej – część 37 Sprawiedliwość. Ponadto z planów finansowych ZUS i KRUS na 
rok 2021 wynika, iż planowane wydatki na dodatki dla deportowanych wynoszą łącznie ponad 
108 mln zł (ZUS 88.222 tys. zł i KRUS 20.654 tys. zł). Podniesienie wysokości dodatków dla 
deportowanych o 50% wysokości świadczenia oznacza wzrost wydatków budżetowych o kwotę 
rzędu 54,4 mln zł, a nie jak podano w OSR – 39 mln zł. Skutki finansowe projektu mogą być 
jeszcze wyższe z uwagi na wydatki na dodatki dla deportowanych z budżetów części 29, 37 i 42. 

Niezależnie od powyższego przyjęcie propozycji wysokości dodatku dla deportowanych 
określonej w przedłożonym projekcie ustawy może spowodować żądania i oczekiwania innych 
grup uprawnionych, które otrzymują świadczenia w zbliżonej wysokości (od 1 marca 2020 r. 
229,91 zł), jak chociażby osoby pobierające dodatki kombatanckie, dodatki dla żołnierzy 
górników - wówczas skala możliwych skutków finansowych uległaby dalszemu zwiększeniu, co 
w obecnej sytuacji finansów publicznych byłoby trudne do sfinansowania.

Ponadto należy zauważyć, że skutki finansowe, wynikające z przedmiotowych rozwiązań nie 
zostały przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, która obecnie znajduje się na 
etapie zaawansowanych prac parlamentarnych. 

Jednocześnie należy podkreślić, że stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), mająca na celu 
zapewnienie długookresowej stabilności finansów publicznych, nakłada ograniczenie na sumę  
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niemal wszystkich wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Należy zauważyć, 
że wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych powinno być poddawane szczegółowej analizie. 
Niemniej jednak, o wyborze priorytetów oraz realizowanych zadań i poziomie ich finansowania 
w ramach wyznaczonego limitu wydatków decyduje Rada Ministrów i Parlament. Dlatego też w 
przedmiotowej sprawie stanowisko powinna zająć Rada Ministrów.

Z upoważnienia
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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