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Nawiązując do pisma z dnia 13 lutego 2014 r. nr GMS-WP-173-42/14, przy 

którym przekazano senacki projekt ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 

uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Na wstępie zaznaczenia wymaga, iż ewentualne wejście w życie przedłożonego 

do oceny projektu nie będzie wywoływać żadnych bezpośrednich skutków dla 

prokuratury, nie przewidziano w nim bowiem drogi sądowej z udziałem prokuratora 

dla nadawania statusu działacza i przyznawania świadczeń na podstawie przepisów 

ustawy. 

Niezależnie od powyższego, uprzejmie sygnalizuję, iż projekt jest obarczony 

niedociągnięciami legislacyjnymi. Występują w nim bowiem liczne określenia 

o charakterze nieostrym bądź arbitralnym, których nie pomaga zweryfikować niepełne 

uzasadnienie. 

Przykładowo, trudno ocenić dlaczego działalność określona w proponowanym 

art. 2 miałaby trwać przez "co najmniej 6 miesięcy", a także czym różni się rodzaj 

działalności opisany w punkcie l ust. l tego artykułu od opisanego w punkcie 2, skoro 

w obu wypadkach działalność ta miała być prowadzona bądź "w organizacji", bądź "w 

sposób zorganizowany". 
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Kolejny przykład stanowi zawarte w art. 3 pkt 4 projektu określenie 

"wielokrotnie skazywana za popełnienie wykroczenia", trudno bowiem 

wywnioskować liczbę skazań składającą się na ową "wielokrotność". 

Z uzasadnienia projektu nie wynika również, jakimi kryteriami kierowali się 

autorzy projektu przy ustalaniu granic dochodów dla osób uprawnionych do świadczeń 

i wysokości samych świadczeń. 

Zauważyć też trzeba, że wbrew obowiązującym przepisom - art. 77 ust. 2 pkt 4 

uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin 

Senatu (M.P. z 2010 Nr 39, poz. 542 z późn. zm.) - w uzasadnieniu projektu nie 

wskazano przewidywanych skutków finansowych ustawy. 

Z przedstawionych wyżej względów, opiniowany projekt budzi wątpliwości co 

do prawidłowości poszczególnych rozwiązań. 


