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Ustawa  
z dnia….2014 roku 

 o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw 
  
Rzeczypospolita Polska uznaje szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich jej obywateli, 
którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności osobistej i majątku 
prowadzili polityczną walkę o suwerenność i niepodległość Ojczyzny w jawnych i podziemnych 
organizacjach niepodległościowych, w działalności cywilnej i opozycyjnej, w tym w 
szczególności w NSZZ „Solidarność”. 
Uczestnikom politycznej walki o suwerenność i niepodległość Polski oraz ofiarom represji 
totalitarnego systemu PRL, należy się głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz, zgodnie z art. 
19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, szczególna troska i opieka ze strony instytucji 
państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych. 
Dla oddania należnej czci, szacunku i sprawiedliwości tym wszystkim, którzy w latach 1956   -
1989 czynnie działali na rzecz wolnej i suwerennej Polski, przyczyniając się do odzyskania 
przez nasz Kraj niepodległości – uchwala się co następuje: 
  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art.1. 1.Ustawa reguluje zasady przyznawania statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej. 
2. Status Weterana Opozycji Antykomunistycznej- zwanego dalej „weteranem” - może 
otrzymać osoba będąca działaczem opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z 
powodów politycznych. 
3. Nie przyznaje się statusu weterana jedynie z tytułu samej przynależności do NSZZ 
"Solidarność" i innych organizacji opozycyjnych w latach 1956-1989. 
 
Art. 2. Status weterana może uzyskać wyłącznie osoba posiadająca nieposzlakowaną i nie 
budzącą wątpliwości opinię działacza opozycji antykomunistycznej, która nie była 
pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem, tajnym informatorem lub pomocnikiem organów 
bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 
r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). 
 
Art. 3.1. Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 
1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., przez co najmniej 6 miesięcy: 
1) była członkiem nielegalnej organizacji, której cele zmierzały do odzyskania 
przez Polskę niepodległości, suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw 
pracowniczych, lub 
2) prowadziła w sposób zorganizowany, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność 
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 
człowieka i praw pracowniczych. 



2. Za nielegalne organizacje nie uznaje się organizacji niezależnego ruchu związkowego 
i niezależnego ruchu studenckiego działających w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 
ich rejestracji przed dniem 13 grudnia 1981 r. 
Art. 4. Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od 
dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r.: 

1) przebywała w: 
a) więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku 
wydanego w latach 1956–1989, albo bez wyroku, jednorazowo na okres dłuższy 
niż 48 godzin lub wielokrotnie na łączny okres powyżej 30 dni, za działalność na 
rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 
człowieka i praw pracowniczych, lub 
b) ośrodku odosobnienia na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 
stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18, z 1989 r. Nr 34, 
poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 342) za działalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw 
pracowniczych, lub 

2) pełniła służbę wojskową, do której odbycia została obowiązana pod pozorem 
wykonania ciążącego na niej obowiązku obrony, w szczególności w wojskowym obozie 
specjalnym, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i 
suwerenności lub respektowania praw człowieka; 
3) brała udział w zbiorowym wystąpieniu wolnościowym na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw 
pracowniczych, i w związku z tym: 

a) na skutek działania wojska, milicji lub organów bezpieczeństwa państwa, o których  
mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytucie Pamięci Narodowej –  
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r Nr 63,  
poz. 424, z późn. zm.), zwanych dalej „organami bezpieczeństwa państwa”, poniosła 
śmierć, doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż siedem 
dni,  
b) była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa, a wobec niej podjęto 
bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub 
wykroczenia,  
c) była pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu,  
d) została z nią bezprawnie rozwiązana umowa o pracę,  
e) została relegowana z uczelni wyższej lub innej szkoły lub  
f) była objęta zakazem publikacji przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i 
Widowisk, wojewódzki lub miejski urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk albo 
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk lub okręgowy urząd kontroli 
publikacji i widowisk przez okres dłuższy niż jeden rok lub  
4) była poszukiwana listem gończym, oskarżona lub skazana za popełnienie 
przestępstwa lub wielokrotnie skazywana za popełnienie wykroczenia, za działalność 
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 
praw człowieka.   

 



 
Art. 5. W wyjątkowych wypadkach status weterana może uzyskać osoba pracująca w 
strukturach i formacjach aparatu władzy PRL, która w latach 1956-1989 przez okres co 
najmniej 12 miesięcy prowadziła możliwą do udowodnienia współpracę z organizacjami i 
środowiskami opozycyjnymi wobec dyktatury PRL w kraju lub zagranicą, w szczególności 
poprzez przekazywanie informacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji i 
środowisk opozycyjnych, lub która prowadziła samodzielną i ukrytą, ale możliwą do 
udowodnienia i poświadczenia działalność na rzecz dobra narodu i niepodległego bytu 
polskiego państwa z narażeniem na represje. 
 
Art. 6. Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które nigdy nie zostały internowane lub 
uwięzione, ale w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r i w ramach 
działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 
praw człowieka i praw pracowniczych, nie działając na szkodę środowiska opozycyjnego i 
niepodległego bytu państwa polskiego, spełniając wymogi art. 2 ustawy przez co najmniej 6 
miesięcy działały w podziemnej drukarni lub prowadziły ją lub należały do zespołów 
redakcyjnych tych wydawnictw. 
 
Art. 7. Dzień 31 sierpnia ustanawia się Dniem Weterana Opozycji Antykomunistycznej. 
  
 

Rozdział 2 
Uzyskiwanie statusu Weterana 

 
Art. 8. 1. Status weterana w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Kierownik Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pisemny wniosek weterana, wdowy lub 
wdowca po weteranie lub innego członka rodziny zmarłego weterana. 
2. Wniosek wymieniony w ust. 1 może złożyć, niezależnie od tego czy weteran jest jej 
członkiem, stowarzyszenie zrzeszające osoby represjonowane lub działaczy opozycji 
antykomunistycznej wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisane do ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych przed dniem wejścia w życie ustawy  i we władzach którego nie 
zasiadają osoby wpisane do katalogu pracowników, współpracowników, funkcjonariuszy, 
żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 52a pkt. 6 ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) 
3.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności opozycyjnej 
oraz doznane represje, w tym rekomendacje stowarzyszeń zrzeszających osoby represjonowane 
lub działaczy opozycji antykomunistycznej wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub 
wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przed dniem wejścia w życie ustawy  i we 
władzach którego nie zasiadają osoby wpisane do katalogu pracowników, 
współpracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa na podstawie 
art. 52a pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. 
zm.) 
4. Wraz z wnioskiem składa się oświadczenie poparte stosownymi dokumentami o już 
otrzymanym od państwa polskiego odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu z tytułu doznanych 



represji, o których mowa w art. 3 - 6, lub oświadczenie o nie otrzymaniu odszkodowania lub 
zadośćuczynienia z tytułu doznanych represji, o których mowa w art. 3 - 6. 
5. Wdowa lub wdowiec po weteranie lub inni członkowie rodziny zmarłego weterana do 
wniosku dołącza także kopię odpisu skróconego aktu zgonu weterana oraz kopię skróconego 
aktu małżeństwa potwierdzającą zawarcie małżeństwa przez weterana. 
6. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy przez Kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnionej w sprawie 
świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, 
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., lub w sprawie 
pozostawania bez pracy z powodów politycznych uznaje się za równoznaczne z decyzją o 
przyznaniu statusu weterana, o której mowa w art. 8 ust. 1.   
 
Art. 9. 1. Po otrzymaniu wniosku Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych występuje do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o treści posiadanych przez 
Instytut dokumentów dotyczących Wnioskodawcy w szczególności, czy z treści tych 
dokumentów nie wynika, że wnioskodawca był pracownikiem, funkcjonariuszem lub 
żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.), albo czy w archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się 
dokumenty wytworzone przez wnioskodawcę lub przy jego udziale, w ramach czynności 
wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym 
zdobywaniu informacji. 
2. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu obowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w ust. 1, nie później niż w 
terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia żądania ich przedstawienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. 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. 
4. W przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), 
przepisu art. 146 § 1 tej ustawy nie stosuje się. 
 
 
Art. 10. 1. Wydanie decyzji w sprawie statusu weterana następuje po zasięgnięciu opinii Rady 
Konsultacyjnej przy Kierowniku Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz organizacji zrzeszającej wnioskodawcę lub nie zrzeszającej go, ale odpowiadającej 
terenowi, z którego wnioskodawca pochodzi. 
2. W skład Rady Konsultacyjnej przy Kierowniku Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych wchodzi od 15 do 20 członków. 
3. Radę Konsultacyjną tworzą przedstawiciele ogólnokrajowych stowarzyszeń osób 
represjonowanych uprawnionych do wydawania rekomendacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 
oraz przedstawiciel NSZZ Solidarność, przedstawiciel NSZZ RI Solidarność i przedstawiciel 
Stowarzyszenia Niezależne Zrzeszenie Studentów. 
4. Delegowani członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Kierownika Urzędu do 
spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych. 



5. Kadencja członka Rady wynosi pięć lat. 
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb powołania i pracy Rady 
Konsultacyjnej, mając na uwadze możliwość reprezentowania stowarzyszeń osób 
represjonowanych. 
7. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia wysokość diet przysługujących członkom 
Rady Konsultacyjnej z tytułu delegacji i kosztów podróży oraz wykonywanych przez nich 
zadań, uwzględniając ich zakres. 
8. Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może odwołać członka 
Rady w trakcie trwania kadencji jedynie na wniosek delegującej członka organizacji. 
9. Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych publikuje katalog 
zawierający dane Osób Represjonowanych. 
10. W katalogu umieszcza się imię i nazwisko Weterana (imiona i nazwiska, w tym imiona i 
nazwiska poprzednie, jeżeli były używane oraz nazwisko rodowe), imiona rodziców, datę i 
miejsce urodzenia oraz nazwę nielegalnej organizacji, której był działaczem. 
Art. 11. W wydanej decyzji o statusie Weterana określa się okres pozbawienia Weterana 
wolności oraz pobytu  w  miejscu odosobnienia. 
Art. 12. Członkowie posiadający status Weterana Opozycji Antykomunistycznej tworzą Korpus 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej. 
Art. 13. 1. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek 
weterana, o stwierdzonym statusie weterana, wydaje legitymację oraz nadaje odznakę honorową 
weterana.  
2. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek członka 
rodziny weterana o stwierdzonym statusie weterana, nadaje odznakę pamiątkową.  
3. Do wniosku o wydanie legitymacji weterana dołącza się aktualną fotografię weterana, 
odzwierciedlającą w sposób niebudzący wątpliwości jej wizerunek twarzy.  
4. Do wydawania legitymacji, odznaki honorowej oraz odznaki pamiątkowej stosuje się 
odpowiednio przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego.  
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór legitymacji oraz wzór odznaki honorowej i odznaki pamiątkowej, mając na względzie 
konieczność zróżnicowania legitymacji i wzorów odznak, ze względu na spełnienie warunków, 
o których mowa w art. 3-6. 
  
 
 
  

Rozdział 3 
Uprawnienia medyczne i socjalne 

 
Art. 14. Weterani korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu 
zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach 
przeznaczonych dla kombatantów. 
Art. 15. 1. Weteranom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z 
zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna. 



2. Pomoc pieniężna może być również przyznana na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka 
inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie 
pomocy pielęgnacyjnej. 
3. Pomoc pieniężną w pierwszej kolejności przyznaje się osobom wymagającym takiej pomocy, 
które ukończyły 75 lat. 
4. Pomoc pieniężna przysługuje również pozostałym po weteranach wdowom lub wdowcom – 
emerytom, rencistom, inwalidom, osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub 
uposażenie rodzinne.”; 
Art. 16. 1. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli: 
1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 220% kwoty, o której mowa w art. 85 
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, zwanej dalej „najniższą emeryturą”; 
2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 
150% najniższej emerytury; 
2. Pomoc pieniężna może być przyznana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie 
osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w przypadku gdy dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
odpowiadającej 300% najniższej emerytury. 
3. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie: 
1) pomocy doraźnej – jednorazowej: 
a) w przypadku trudnej sytuacji materialnej, także w razie zaistnienia zdarzeń losowych – do 
wysokości 150% najniższej emerytury, 
b) na częściowe pokrycie kosztów: 
– zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, 
– dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa 
– do wysokości 300% najniższej emerytury; 
2) pomocy okresowej – do wysokości 100% najniższej emerytury 
miesięcznie, w szczególności na:  
a) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby 
powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz 
dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,   
b) usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia,  
3. Pomoc pieniężną w formie 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. 17. 1. Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej należy do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej realizowanych przez gminę. 
2. Podziału środków finansowych na pomoc pieniężną dokonuje Kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Art. 18. 1. Pomoc pieniężna może być przyznana na wniosek osób, o których mowa w art. 15 
ust. 1 i 4. 
2. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej 



właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 4.  
Art. 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Weteranom i innym osobom uprawnionym, 
a także pozostałym po nich wdowom lub wdowcom – emerytom, rencistom, inwalidom, 
osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, na ich wniosek, 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc 
pieniężną na innych warunkach, niż określone w art. 16 ust. 1 i 2. 
Art. 20. 1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej przez gminę stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–6 i ust 9–13, art. 11 ust. 1, art. 12 i 
art. 13, art. 100, art. 101 ust. 2, 3, 6 i 7, art. 104 i art. 105, art. 106 ust. 1 i 3–6, art. 106a, art. 
107, art. 109 i art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 182, z późn. zm.). 
2. Do postępowania w sprawie przyznania pomocy pieniężnej przez Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 
Art. 21. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej, 
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności postępowania przy jej przyznawaniu. 
 
  
 

Rozdział 4 
Uprawnienia obywatelskie i honorowe 

Art. 22. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej występuje do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności osobie, która uzyskała status Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej. 
Art. 23. 1. Przyznaje się Weteranowi comiesięczną Rentę Weterana w wysokości najniższej 
emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 94 
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), w kwocie obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku, jeżeli dochód weterana nie przekracza kwoty odpowiadającej 75% średniej 
krajowej płacy brutto publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
2. Renta wskazana w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji, zgodnie ze 
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw 
domowych publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
3. W przypadku śmierci Weterana przyznana renta jest wypłacana dożywotnio 
współmałżonkowi pod warunkiem, że współmałżonek takiej renty nie posiada i brak jest w 
stosunku do jego osoby w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów, o których 
mowa w art. 9 ustawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Wypłaty renty dokonuje Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem. 
5. Renta przyznawana jest na podstawie decyzji Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych stwierdzającej spełnienie warunków, o których  mowa w art. 23 
niniejszej ustawy. 
6. Do wniosku wdowa lub wdowiec po działaczu opozycji lub osobie represjonowanej dołącza 



kopię odpisu skróconego aktu zgonu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz kopię 
odpisu skróconego aktu małżeństwa potwierdzającego zawarcie małżeństwa przez weterana. 
7. Renta Weterana przysługuje oprócz emerytury lub renty i nie jest uwzględniana przy 
obliczaniu wysokości świadczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 
Art. 24. 1. Weteran ubiegający się o przyznanie renty weterana jest obowiązany przedstawić 
zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych  
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.  
2.Weteran, który otrzymał rentę honorową jest obowiązany składać Kierownikowi Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych raz na rok, w terminie do dnia 30 kwietnia 
danego roku, oświadczenie o dochodach  uzyskanych  w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku. 
3. W razie gdy weteran nie złoży oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Kierownik 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wstrzymuje wypłatę renty 
honorowej do czasu złożenia deklaracji. 
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia, 
wzór oświadczenia o dochodzie osoby oraz dane, które powinny być zawarte w oświadczeniu. 
 
  
Art. 25. 1. Weteranom przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami 
komunikacji miejskiej. 
2. Weteranom i innym osobom uprawnionym – emerytom i rencistom oraz osobom 
pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, poza uprawnieniami 
określonymi w ust. 1, przysługuje ulga w wysokości 51% w komunikacji krajowej przy 
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w: 
1)  1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych i autobusowego w komunikacji zwykłej i 
przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, 
2)  2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych; 
3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z 
przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę 
między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w 
klasie 2. 
4. Uprawnienie, o których mowa w ust. 2, przysługują również wdowom lub wdowcom - 
emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub 
uposażenie rodzinne pozostałym po weteranach. 
5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1-2 i ust. 3, mając na względzie konieczność zapewnienia identyfikacji osób 
uprawnionych do ulgowych przejazdów 
7. Właściwe organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego i 
ich związków określają szczegółowe zasady stosowania ulg i uprawnień, o których mowa w ust. 
1-3. 
Art. 26. Weterani są zapraszani przez władze państwowe i samorządowe na oficjalne lokalne i 
centralne święta i inne uroczystości dotyczące spraw niepodległego bytu państwa polskiego oraz 



traktowani przez nie jako specjalni goście honorowi. 
  
 
 
 Art. 27. W ustawie o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych 
wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
1)Tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:  
 „Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień 
wolnościowych w latach 1956–1989”; 
 
2) Preambuła do ustawy otrzymuje brzmienie:  
 „W trosce o zachowanie i utrwalenie w pamięci obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989, które doprowadziły do odzyskania w 1989 r. 
suwerennego i demokratycznego bytu przez Państwo Polskie, oraz mając na względzie: 
– czyny obywateli podejmowane w trakcie zbiorowych, jak i indywidualnych wystąpień 
wolnościowych w latach 1956–1989 w obronie wolności, godności człowieka oraz praw 
obywatela przed komunistycznym ustrojem totalitarnym, – oddanie należnej sprawiedliwości 
obywatelom Państwa Polskiego, którzy w walce z komunistycznym ustrojem totalitarnym 
łamiącym prawa człowieka i obywatela ponieśli śmierć podczas tych wystąpień wskutek działań 
wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa, a także biorąc pod uwagę powinność 
wynagrodzenia rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 krzywd 
doznanych w związku ze śmiercią ich bliskich, uchwala się, co następuje:” 
 
 
3) W art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Ustawa określa zasady zadośćuczynienia członkom rodzin osób, które na skutek 
działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z 
wystąpieniami wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, 
niepodległości oraz respektowania praw człowieka i obywatela w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, 
w październiku 1956 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, 
Gdyni i Szczecinie), w czerwcu 1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego trwającego od 
dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r., w okresie od 22 lipca 1983 do 4 czerwca 1989 
r., w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983-1989 oraz w trakcie 
indywidualnych wystąpień wolnościowych w latach 1956- 1989. ” 
 
 

 
  

 
Art. 28. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.2012.1138 j.t.) wprowadza się 
następującą zmianę: 



1) Art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, których uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje: 

  1)   ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.); 

  2)   ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400). 

  3)   ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 
Nr 205, poz. 1203). 

 4) ustawa z dnia ……...2013 r. o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 
1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U………. Nr………).” 

 

Art. 29. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 25b dodaje się pkt 25c-25d 

w brzmieniu: 

„25c) pomoc pieniężna przyznana na podstawie przepisów ustawy z dnia …. o statusie 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej 
wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz….);”. 

25d) renta weterana przyznana na podstawie przepisów ustawy z dnia …. o statusie Weterana 
Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec 
dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz….);”. 

Art. 30. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 
poz. 734, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu  rodzenia 
dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z 
pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy 
społecznej, dodatku mieszkaniowego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o 
zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. oraz pomocy pieniężnej i renty 
weterana, o których mowa w przepisach ustawy z dnia … o statusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 



komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz….).”. 

Art. 31. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w art. 3 w pkt 1 w lit c w tiret dwudziestym ósmym 

średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte i trzydzieste w 
brzmieniu: 

„– renta weterana określona w ustawie z dnia … o statusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz….), 

- pomoc pieniężna określona w ustawie z dnia … o statusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz….);”. 

Art. 32. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

182 oraz 509) w art. 8 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a) renty weterana, o której mowa w ustawie z dnia … o statusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz….), 

5b) pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia … o statusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz….)”. 

 

 

 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 33. 1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do pomocy pieniężnej na podstawie art. 16 
niniejszej ustawy z prawem do pomocy pieniężnej, o  której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 stycznia 1991 r. o kombatantach i oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych o okresu powojennego (Dz. U. z 2012r., poz. 400), osoba ta ma prawo do pomocy 



pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o kombatantach i oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych o okresu powojennego, według własnego wyboru. 

2. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do ulgi taryfowej na przejazd środkami komunikacji z 
prawem do ulgi taryfowej na przejazd środkami komunikacji, o  której mowa w art. 20 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 stycznia 1991 r. o kombatantach i oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych o okresu powojennego (Dz. U. z 2012r., poz. 400), osoba ta ma 
prawo do ulgi taryfowej na przejazd środkami komunikacji na podstawie jednej z ustaw. 

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia w 
terminie miesiąca od daty wejścia w życie ustawy tryb postępowania przy rozpoznawaniu, 
wypłacaniu oraz finansowaniu świadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, mając na 
uwadze również zapewnienie sprawnej obsługi tych świadczeń. 

2. Uprawnienia i świadczenia przewidziane w ustawie są przyznawane na wniosek osoby 
uprawnionej. 

3. Przewidziane w ustawie uprawnienia i świadczenia przysługują uprawnionemu od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej. 

4. Z dniem ogłoszenia ustawy organizacja zrzeszająca osoby represjonowane oraz inne 
środowiska opozycji antykomunistycznej w PRL, spełniająca kryteria art. 8 ust. 3, otrzymuje 
status organizacji represjonowanych uprawniający do umieszczenia w wykazie Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

Art. 35 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku za wyjątkiem art. 7, który 
wchodzi w życie 1 lipca 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Wypełniając art. 19 Konstytucji RP, nakładający obowiązek na państwo otoczenia 
specjalną opieką i troską tych osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość 
Polski Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość  składa Projekt ustawy o statusie 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej 
wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw. Projekt ten jest wyrazem uznania  dla pokolenia działaczy opozycji 
antykomunistycznej, których działaniom Polska zawdzięcza dzisiaj niepodległość.  
Konstytucja gwarantuje wyjątkowe i specjalne traktowanie osób, które przyczyniły się do 
uzyskania wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osób, 
które uczestniczyły w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko 
przez jedną ze stron. 

Celem projektowanej ustawy  jest więc zapewnienie  działaczom opozycji 
antykomunistycznej godziwych warunków życia i należnego im szacunku.  W ciągu 
dwudziestu lat od uzyskania przez Polskę niepodległości Sejm podejmował kilkakrotnie 
działania zmierzające do oddania należnej czci bohaterom walki o lepszą Polskę (m.in. 
Uchwałą Sejmu RP z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie potępienia totalitaryzmu 
komunistycznego (M.P. z 1998 r. Nr 20, poz. 287)). Niniejszy projekt ustawy jest 
wypełnieniem złożonych wcześniej deklaracji. 

Projekt zakłada przyznanie specjalnych uprawnień działaczom opozycji 
antykomunistycznej poprzez nadanie im statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej. By 
uzyskać ten status trzeba będzie spełniać następujące warunki: 

w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., przez co najmniej 6 
miesięcy: 

1) być członkiem nielegalnej organizacji, której cele zmierzały do odzyskania przez 
Polskę niepodległości, suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw 
pracowniczych, lub 

2) prowadzić w sposób zorganizowany, zagrożoną odpowiedzialnością karną, 
działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 
respektowania praw człowieka i praw pracowniczych. 

Status Weterana  otrzyma również osoba represjonowana z powodów politycznych, 
która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r.: 

1) przebywała w: 
a) więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku 
wydanego w latach 1956–1989, albo bez wyroku, jednorazowo na okres dłuższy 
niż 48 godzin lub wielokrotnie na łączny okres powyżej 30 dni, za działalność na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka i 
praw pracowniczych, lub 

b) ośrodku odosobnienia na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 
stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 
oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 342) za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw pracowniczych, lub 

2) pełniła służbę wojskową, do której odbycia została obowiązana pod pozorem 
wykonania ciążącego na niej obowiązku obrony, w szczególności w wojskowym obozie 
specjalnym, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności 
lub respektowania praw człowieka; 



3) brała udział w zbiorowym wystąpieniu wolnościowym na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw 
pracowniczych, i w związku z tym: 

a) na skutek działania wojska, milicji lub organów bezpieczeństwa państwa, o których  
mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytucie Pamięci Narodowej –  
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r Nr 63,  
poz. 424, z późn. zm.), zwanych dalej „organami bezpieczeństwa państwa”, poniosła 

śmierć, doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż siedem dni,  
b) była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa, a wobec niej podjęto 

bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub wykroczenia,  
c) była pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu,  
d) została z nią bezprawnie rozwiązana umowa o pracę,  
e) została relegowana z uczelni wyższej lub innej szkoły lub  
f) była objęta zakazem publikacji przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i 

Widowisk, wojewódzki lub miejski urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk albo Główny 
Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk lub okręgowy urząd kontroli publikacji i widowisk 
przez okres dłuższy niż jeden rok lub  

4) była poszukiwana listem gończym, oskarżona lub skazana za popełnienie 
przestępstwa lub wielokrotnie skazywana za popełnienie wykroczenia, za działalność na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka.   

 
W wyjątkowych wypadkach status weterana może uzyskać osoba pracująca w strukturach i 
formacjach aparatu władzy PRL, która w latach 1956-1989 przez okres co najmniej 12 
miesięcy prowadziła możliwą do udowodnienia współpracę z organizacjami i środowiskami 
opozycyjnymi wobec dyktatury PRL w kraju lub zagranicą, w szczególności poprzez 
przekazywanie informacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji i 
środowisk opozycyjnych, lub która prowadziła samodzielną i ukrytą, ale możliwą do 
udowodnienia i poświadczenia działalność na rzecz dobra narodu i niepodległego bytu 
polskiego państwa z narażeniem na represje. 

 

Również w ramach wyjątku status weterana mogą otrzymać osoby, które nigdy nie 
zostały internowane lub uwięzione, ale w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 
1989 r i w ramach działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i 
suwerenności lub respektowania praw człowieka i praw pracowniczych., nie działając na 
szkodę środowiska opozycyjnego i niepodległego bytu państwa polskiego, spełniając wymogi 
art. 2 ustawy przez co najmniej 6 miesięcy działały w podziemnej drukarni lub prowadziły ją 
lub należały do zespołów redakcyjnych tych wydawnictw. 

Członkowie posiadający status Weterana Opozycji Antykomunistycznej tworzą Korpus 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej. 

Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie statusu weterana będzie Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jego dzisiejsze kompetencje odpowiadają tym, 
które są potrzebne do funkcjonowania proponowanej ustawy, stąd też wnioskodawcy uznali, 
że nie należy powoływać nowego bytu prawnego.   

Istotnym elementem weryfikacji potrzebnej do przyznania statusu weterana będzie wniosek 
Prezesa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o  informację o treści 
posiadanych przez Instytut dokumentów dotyczących Wnioskodawcy w szczególności, czy z 



treści tych dokumentów nie wynika, że wnioskodawca był pracownikiem, funkcjonariuszem 
lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.), albo czy w archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 
zachowały się dokumenty wytworzone przez wnioskodawcę lub przy jego udziale, w ramach 
czynności wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy 
operacyjnym zdobywaniu informacji. Rozwiązanie to w świetle specyfiki walki o 
niepodległość w latach 1956- 1989 jest szczególnie istotne, gdyż pozwoli na uniknięcie 
kuriozalnych sytuacji gdy prześladowca może uzyskać identyczne przywileje jak 
prześladowany. Podobnym celom służy możliwość weryfikacji wniosku przez funkcjonujące 
stowarzyszenia zrzeszające działaczy opozycji antykomunistycznej.  

Projekt ustawy przyznaje Weteranom Opozycji Antykomunistycznej następujące ulgi, 
świadczenia i przywileje: 

1. Pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu 
miejsc w domach pomocy społecznej. 

2. Doraźną lub okresową pomoc pieniężną przyznaną na częściowe pokrycie kosztów zakupu 
wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do 
rodzaju inwalidztwa, opłacanie pomocy pielęgnacyjnej lub kosztów zakupu innego, 
ułatwiającego pracę i życie, sprzętu pomocniczego. 

3. Comiesięczną Rentę Weterana w wysokości najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 
poz. 1227 z późn. zm.), w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku, po spełnieniu 
kryterium dochodowego. Renta ta będzie wypłacana przez Urząd do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych.  

4. Weteranom - emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w 
stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne,  ulgę w wysokości 51% w komunikacji krajowej 
przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:  

a)  1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych i autobusowego w komunikacji zwykłej i 
przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, 

b)  2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów 
jednorazowych; 

Projekt ustawy wprowadza również zmianę w Ustawie o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar 
zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983. Jej głównym celem jest dodanie 
do kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia osób, które były uczestnikami tzw. 
indywidualnych wystąpień wolnościowych.  



Rozwiązanie to, znajduje się już w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom 
ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk sejmowy 667). Nad 
projektem od marca 2013 roku trwają prace w podkomisji nadzwyczajnej. Stąd też 
wnioskodawcy niniejszego projektu uznali, że warto powtórzyć wspomniany zapis, by 
przyspieszyć tempo prac nad zmianą. Zapis został jednak zmodyfikowany, by lepiej 
odzwierciadlał intencje wnioskodawcy. 

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne, gdyż czyni zadość społecznej 
sprawiedliwości.  

Skutki finansowe niniejszego projektu można oszacować na kwotę 240 mln złotych rocznie.  

Z roku na rok ubywa osób pobierających świadczenia kombatanckie. Według wyliczeń 
stowarzyszeń kombatanckich co roku ubywa ok. 13 tysięcy kombatantów i można założyć, że 
trend ten będzie się nasilał. Przyznanie zatem uprawnień weteranom powinno być dość 
neutralne budżetowo i rozłożone w czasie (uprawnienia emerytalne będą realizowane 
stopniowo wraz z przechodzeniem kolejnych roczników opozycjonistów na emeryturę). 

Przyjmując 1000 złotych kosztów dla jednego weterana (renta weterana, uprawnienia 
komunikacyjne, pomoc pieniężna dla niektórych weteranów) i zakładając, że będą one 
dotyczyły ok. 20 tysięcy osób (według danych przekazanych przez IPN podczas prac w 
Senacie nad Projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych) koszty ustawy można oszacować, jak było 
wspomniane wcześniej, na 240 000 000 złotych rocznie.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie 

Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej 
PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Szwed) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 

Przedstawiony projekt ustawy reguluje zasady przyznawania statusu 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej (zwanego dalej: weteranem). Status 
weterana mogłaby uzyskać osoba będąca działaczem opozycji 
antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych. Status 
ten byłby przyznawany, w drodze decyzji administracyjnej, przez Kierownika 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pisemny wniosek 
weterana, wdowy lub wdowca po weteranie lub innego członka rodziny. Osoby 
posiadające status weterana tworzyłyby Korpus Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej. Proponowana ustawa przewiduje przyznanie weteranom 
uprawnień, określanych w projekcie jako uprawnienia medyczne i socjalne oraz 
uprawnienia obywatelskie i honorowe (rozdziały 3 i 4 projektu). Uprawnienia te 
obejmowałaby: pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu 
zamieszkania oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, doraźną 
lub okresową pomoc pieniężną, comiesięczną rentę weterana, ulgę taryfową 
w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz ulgę 



w wysokości 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego kolejowego. 
Projekt zawiera przepisy zmieniające ustawy: z dnia 7 maja 2009 r. 

o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych 
w latach 1956-1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), 1 

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zmianami), 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361, ze zmianami), z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984), z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, ze zmianami) oraz 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509). 

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Proponowana ustawa ma wejść 
w życie z dniem l stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 7 (dotyczącego 

ustanowienia Dnia Weterana Opozycji Demokratycznej), który miałby wejść w 
życie w dniu l lipca 2014 r. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 

Ze względu na przedmiot projektu należy wskazać: 
- art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), uznający 

za zgodną z Traktatem pomoc, która stanowi zwrot za wykonanie pewnych 
świadczeń nierozerwalnie związanych z pojęciem usługi publicznej, 

-rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 
315 z 3.12.2007 r., str. 1). 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Zgodnie z art. 25 ust. l projektu weteranom przysługiwałaby ulga 
taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. 
Ponadto na podstawie art. 25 ust. 2 projektu weteranom i innym osobom 
uprawnionym - emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie 
w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, poza uprawnieniami określonymi 
w art. 25 ust. l projektu, przysługiwałaby ulga w wysokości 51% w komunikacji 
krajowej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
kolejowego w: (a) l i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych 
i autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów 
jednorazowych, oraz (b) 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne -
na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie, o którym mowa w art. 25 

1 Artykuł 27 projektu podaje nieprawidłowy tytuł zmienianej ustawy. 



ust. 2 projektu, przysługiwałoby również wdowom lub wdowcom- emerytom 
i rencistom oraz "osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub 
uposażenie rodzinne pozostałym po weteranach". 

Z proponowaną regulacją jest związany art. 28 projektu dotyczący 
zamieszczenia w treści art. 7 ust. 2 ustawy o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego odesłania do 
projektowanej ustawy. Zgodnie z proponowaną zmianą zniesienie uprawnień do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
przewidziane w dotychczasowych przepisach prawa nie będzie dotyczyło m.in. 
osób, których uprawnienia reguluje proponowana ustawa. 

Analizując przewidziane w art. 25 ust. 2 projektu uprawnienia do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego należy 
wskazać, że zgodnie z art. 8a ust. l a ustawy o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego koszty związane 

z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. Przewoźnicy kolejowi, 
wykonujący krajowe przewozy pasażerskie, otrzymują z tytułu obowiązujących 
ustawowych ulg dotację przedmiotową ( art. 8b ustawy o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów ... ). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 
września 20 l O r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów 
pasażerskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 188, poz. 1261, ze zmianami) określa stawkę 
dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, wyrównującej 
przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania 
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, oraz szczegółowy sposób 
i tryb udzielania i rozliczania dotacji. 

W zakresie przewidzianym w art. 25 ust. l projektu ulgi taryfowe przy 
przejazdach środkami komunikacji miejskiej należy odnieść się do przepisów 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).2 Ustawa ta określa m.in. zasady 
finansowania regułamego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, 
w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 50 
ust. l pkt 2 lit. a tej ustawy finansowanie to może polegać w szczególności na 
przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów 
w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
w publicznym transporcie zbiorowym. Źródłem finansowania przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności środki własne 
jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem oraz środki z budżetu 
państwa (art. 51 ust. l ustawy). Zgodnie z art. 3 ust. l pkt ustawy stosuje się ją 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia (WE) nr 13 70/2007. 

Projekt przewiduje przyznanie ulgi taryfowej przy przejazdach środkami 
komunikacji miejskiej oraz ulgi w komunikacji krajowej przy przejazdach 

2 Zgodnie z art. l ust. 2 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów ( ... ) przepisów tej 
ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej. 



środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Proponowaną 

regulację należy ocenić pod kątem zgodności z unijnymi zasadami 
przyznawania pomocy państwa. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy zostały oszacowane koszty 
finansowe projektu (bez szczegółowego wyodrębnienia kosztów wynikających 
z przyznania ulg komunikacyjnych): 

Skutki finansowe niniejszego projektu można oszacować na kwotę 240 
mln złotych rocznie. 

Z roku na rok ubywa osób pobierających świadczenia kombatanckie. 
Według wyliczeń stowarzyszeń kombatanckich co roku ubywa ok. 13 tysięcy 
kombatantów i można założyć, że trend ten będzie się nasilał. Przyznanie zatem 
uprawnień weteranom powinno być dość neutralne budżetowo i rozłożone 
w czasie (uprawnienia emerytalne będą realizowane stopniowo wraz 
z przechodzeniem kolejnych roczników opozycjonistów na emeryturę). 

Przyjmując l 000 złotych kosztów dla jednego weterana (renta weterana, 
uprawnienia komunika.cyjne, pomoc pieniężna dla niektórych weteranów) 
i zakładając, że będą one dotyczyły ok. 20 tysięcy osób (według danych 
przekazanych przez IPN podczas prac w Senacie nad Projektem ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych) koszty ustawy można oszacować, jak było wspomniane 
wcześniej, na 240 000 000 złotych rocznie. 

Z uzasadnienia do projektu nie wynika w sposób jednoznaczny, czy 
i o jaką kwotę może wzrosnąć ogólna wysokość wydatków budżetowych 
przeznaczanych na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów. Niezależnie od ostatecznej wysokości 

wydatków budżetowych z tego tytułu, przyjęcie projektowanej zmiany ustawy 
może mieć wpływ na wysokość przekazywanych poszczególnym przewoźnikom 
kwot dopłat i dotacji przedmiotowych. Proponowaną regulację należy więc 
uznać za modyfikację istniejącego systemu pomocy, która na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego jest przyznawana przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu 
zbiorowego. Do rekompensat z tytułu obowiązku świadczenia tych usług mają 
zastosowanie przepisy art. 93 TflJE oraz rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 
Artykuł 93 TflJE uznaje za zgodną z Traktatem pomoc, która stanowi zwrot za 
wykonanie pewnych świadczeń nierozerwalnie związanych z pojęciem usługi 
publicznej. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 określają warunki, na 
podstawie których właściwe organy, nakładając zobowiązania do świadczenia 
usług publicznych lub zawierając umowy dotyczące wykonywania tych 
zobowiązań, rekompensują podmiotom świadczącym usługi publiczne 
poniesione koszty. Rozporządzenie uznaje za zgodne z zasadami wspólnego 
rynku rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie 
transportu pasażerskiego lub z tytułu dostosowania się do zobowiązań 



taryfowych ustanowionych zgodnie z ogólnymi zasadami3 wypłacane zgodnie 
z tym rozporządzeniem. Rekompensaty z tytułu ulg przewidzianych w projekcie 
można uznać za rekompensaty, o których mowa w rozporządzeniu. 

Rekompensaty te nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego informowania 
(notyfikacji) Komisji Europejskiej (art. 9 ust. l rozporządzenia). 

Proponowana regulacja jest zgodna z przepisami prawa UE. 

4. Konkluzja 

Projekt ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej 
i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 
komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

e~p~~ 

3 Określenie "zasada ogólna" oznacza w rozwmemu rozporządzenia środek mający 
zastosowanie w sposób niedyskryminujący do wszystkich usług publicznych tego samego 
rodzaju w zakresie transportu pasażerskiego na danym obszarze geograficznym, objętym 
właściwością organu (art. 2 lit. l rozporządzenia). 
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Pani 
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Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu 

- czy poselski projekt ustawy o statusie Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej 
wobec dyktatury komunistycznej PRL w łatach 1956-1989 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław 

Szwed) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Przedstawiony projekt ustawy reguluje zasady przyznawania statusu 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej (zwanego dalej: weteranem). Status 
weterana mogłaby uzyskać osoba będąca działaczem opozycji 
antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych. Status 
ten byłby przyznawany, w drodze decyzji administracyjnej, przez Kierownika 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pisemny wniosek 
weterana, wdowy lub wdowca po weteranie lub innego członka rodziny. Osoby 
posiadające status weterana tworzyłyby Korpus Weterana Opozycji 
Antykomunistycznej. Proponowana ustawa przewiduje przyznanie weteranom 
uprawnień, określanych w projekcie jako uprawnienia medyczne i socjalne oraz 
uprawnienia obywatelskie i honorowe (rozdziały 3 i 4 projektu). Uprawnienia te 
obejmowałaby: pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu 
zamieszkania oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, doraźną 
lub okresową pomoc pieniężną, comiesięczną rentę weterana, ulgę taryfową 
w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz ulgę 
w wysokości 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Projekt zawiera przepisy 
zmieniające ustawy: z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar 
zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 
741 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach 
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1138, ze zmianami), z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze 
zmianami), z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 



z 2013 r. poz. 966 i 984), z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, ze zmianami) oraz z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509). 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 

Projekt ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie 
Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL 
w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

deu.~ 
Lech Czapla 

2 



Prawo i S~rawiedliwość 

Stanisław Szwed 
Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Klub Parlamentarny 
Prawo i Sprawiedliwość 

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 roku 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Jako reprezentant wnioskodawców poselskiego projektu ustawy 

o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana 

Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 

1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedkładam założenia do 

aktów wykonawczych do niniejszego projektu ustawy. 



Założenia do aktów wykonawczych do projektu ustawy o statusie Weterana 
Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji 

Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-
1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

"Art. l O ust. 6 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb powołania i pracy Rady 
Konsultacyjnej, mając na uwadze możliwość reprezentowania stowarzyszeń osób 
represjonowanych." 

Założenia Rozporządzenia Rady Ministrów określającego tryb powołania i pracy 
Rady Konsultacyjnej, mając na uwadze możliwość reprezentowania stowarzyszeń 
osób represjonowanych: 

Rozporządzenie określi tryb powołania i pracy Rady Konsultacyjnej przy Kierowniku 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uwzględniając tryb 
wyłonienia przedstawicieli ogólnokrajowych stowarzyszeń osób represjonowanych, 
oraz przedstawiciela NSZZ Solidarność, przedstawiciela NSZZ RI Solidamość 1 

przedstawiciela Stowarzyszenia Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz terminy i 
miejsce spotkań Rady Konsultacyjnej. 

Art. l O ust. 7 
"Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia wysokość diet przysługujących 
członkom Rady Konsultacyjnej z tytułu delegacji i kosztów podróży oraz 
wykonywanych przez nich zadań, uwzględniając ich zakres." 

Założenia Rozporządzenia Rady Ministrów określającego wysokości diet 
przysługujących członkom Rady Konsultacyjnej z tytułu delegacji i kosztów 
podróży oraz wykonywanych przez nich zadań, uwzględniając ich zakres: 

Rozporządzenie określi wysokość diet przysługujących członkom Rady 
Konsultacyjnej przy Kierowniku Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych biorąc pod uwagę ilość posiedzeń Rady Konsultacyjnej w ciągu 
miesiąca. 



Art. 13 ust. 5 
"Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór legitymacji oraz wzór odznaki honorowej i odznaki 
pamiątkowej, mając na względzie konieczność zróżnicowania legitymacji i wzorów 
odznak, ze względu na spełnienie warunków, o których mowa wart. 3-6." 

Założenia Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego określającego wzór legitymacji oraz wzór odznaki honorowej i 
odznaki pamiątkowej, mając na względzie konieczność zróżnicowania legitymacji 
i wzorów odznak, ze względu na spełnienie warunków, o których mowa wart. 3-
6: 

Przy wydaniu niniejszego aktu wykonawczego właściwy minister winien uwzględnić 
przede wszystkim charakter legitymacji oraz odznaki honorowej i odznaki 
pamiątkowej, o których mowa w art. 3-6 projektowanych rozwiązań oraz możliwość 
łatwości posługiwania się tymi dokumentami. Nadto minister winie również 

uwzględnić, przy tworzeniu w/w poświadczeń by ich graficzny wzór miał 

zindywidualizowany charakter. 

Art.21 
,,Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy 
pieniężnej, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności postępowania 
przy jej przyznawaniu." 

Założenia Rozporządzenia Ministra właściwego · do spraw zabezpieczenia 
społecznego określającego dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o 
przyznanie pomocy pieniężnej, mając na względzie konieczność zapewnienia 
sprawności postępowania przy jej przyznawaniu: 

Rozporządzenie określi szczegółowy zbiór dokumentów, tj. niezbędnych załączników 
do poświadczenia stanu majątkowego uzasadniającego przyznanie pomocy pieniężnej. 
Takimi dokumentami mogą być: rozliczenie podatkowe za poprzedni rok, 
oświadczenie o obecnym stanie majątkowy złożone pod rygorem odpowiedzialności z 
k.k. i inne poświadczenia dający wiarygodny obraz uzyskiwanych środków 

finansowych i posiadanych dóbr materialnych. Minister winien przede wszystkim 
wydając przedmiotowe rozporządzenie mieć na względzie, wiarygodność 1 moc 
dowodową załączników do wniosku o którym mowa w niniejszej delegacji. 



Art. 24 ust. 4 

"Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze 
rozporządzenia, wzór oświadczenia o dochodzie osoby oraz dane, które powinny być 
zawarte w oświadczeniu." 

Założenia Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego określającego wzór oświadczenia o dochodzie osoby oraz dane, które 
powinny być zawarte w oświadczeniu: 

Przy określeniu wzoru oświadczenia o dochodzie osoby o której mowa w niniejszej 
delegacji winno się uwzględnić m.in. dane z oświadczeń podatkowych, dochody z 

praw i rachunków bankowych, tantiem oraz dywidend. Tak by w sposób jak 
najszerszy uzyskać wiarygodny obraz posiadanego uposażenia. 

Art. 25 ust. 5 

"Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1-2 i ust. 3, mając na względzie konieczność zapewnienia 
identyfikacji osób uprawnionych do ulgowych przejazdów." 

Założenia Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw transportu 
określającego rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do 
korzystania z ulgowych przejazdów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2 i ust. 3, 
mając na względzie konieczność zapewnienia identyfikacji osób uprawnionych do 
ulgowych przejazdów: 

Minister właściwy do spraw transportu przy określaniu rodzajów dokumentów 
(legitymacji) poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1-2 i ust. 3, winien uwzględnić możliwość identyfikacji 
uprawnionych osób oraz zindywidualizowany charakter w/w dokumentów. 



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 3.~. 2014 r. 

PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025/102/14 

L.clz: . .................. 0'{"'"""'""'"'""' 
Data wciywu ... ., ........ P~:.J~.~~ ... . 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii S ej m u 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2014 r., nr GMS-WP-173-69114, 

dotyczące poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji 

Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec 

dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956- 1989 oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. 

l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 

poz. 1599, tj., z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedłożony projekt ukierunkowany jest na wprowadzenie rozwiązań 

prawnych zakładających wzmożony system opieki państwowej nad osobami, które 

w latach 1956-1989 prowadziły działalność polityczną na rzecz suwerenności 

i niepodległości państwa polskiego. Zgodnie z założeniami projektu wskazane osoby 

uzyskiwałyby status weterana, z którym związane byłyby określone uprawnienia 

o zróżnicowanym charakterze, od uprawnień honorowych, po określone świadczenia 

pieniężne, w tym prawo do renty. 

Dokonując oceny przedłożonego projektu, należy stwierdzić, że projekt 

dotknięty jest nie tylko licznymi usterkami legislacyjnymi, ale przewiduje on 

rozwiązania wysoce kontrowersyjne, przy czym, co warte szczególnego podkreślenia, 
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mezwtązane bezpośrednio z podstawowym celem przedstawionej inicjatywy 

legislacyjnej. Analizowany projekt zakłada bowiem przymusową weryfikację działaczy 

opozycyjnych w aspekcie współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, o których 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, 

poz. 424, t.j., z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 2 projektu ustawy negatywną 

przesłanką uzyskania statusu weterana ma być fakt współpracy ze wskazanymi 

organami bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie projektodawcy zakładąją, że 

weryfikacja ta ma się odbywać w postępowaniu administracyjnym toczonym przed 

Kierownikiem Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na 

podstawie informacji przekazanych przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przy 

czym, co warte szczególnego podkreślenia, informacje te mają dotyczyć 

w szczególności czy "wnioskodawca był pracownikiem, funkcjonariuszem lub 

żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa" (art. 9 ust. l projektu ustawy). Poza 

zastrzeżeniami dotyczącymi wskazanego trybu weryfikacji okoliczności dotyczących 

współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, o czym będzie mowa w dalszej części 

opinii, zauważyć należy, że postępowanie w przedmiocie uzyskania statusu weterana 

toczyć się będzie co do zasady na wniosek osoby uprawnionej, ale również na wniosek 

stowarzyszenia zrzeszaJącego osoby represjonowane lub działaczy opozycJI 

antykomunistycznej i to niezależnie od tego, czy weteran jest członkiem tego 

stowarzyszenia i co istotniejsze, niezależnie od woli osoby, której dotyczy wniosek. 

Tym samym projektodawcy wprowadzają szczególny tryb weryfikacji osób 

zaangażowanych w działalność opozycyjną w aspekcie ich współpracy z organami 

bezpieczeństwa państwa. W istocie zatem przyjęcie proponowanych rozwiązań 

normatywnych skutkować będzie uruchomieniem postępowania weryfikacyjnego 

niezależnie od woli osoby zainteresowanej, w szczególności w oderwaniu od 

okoliczności, czy osoba chce korzystać ze szczególnego statusu weterana, czy też o 

taki status się nie ubiega. Jednocześnie powyższe rozwiązanie skutkować będzie 

wprowadzeniem przymusowego trybu uzyskania statusu weterana, co jest 

rozwiązaniem wątpliwym i budzącym zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Niestety 



3 

projektodawcy w uzasadnieniu nie wyjaśnili ratio legis proponowanych rozwiązań 

normatywnych. Należy przy tym zauważyć, że zakładany w projekcie ustawy tryb 

weryfikacji zaistnienia negatywnej przesłanki uzyskania statusu weterana (współpracy 

z organami bezpieczeństwa państwa) budzi poważne zastrzeżenia. Należy bowiem 

podkreślić, że projektodawcy zakładają, że weryfikacja nie będzie się już opierać na 

obecnie przyjętym w ustawodawstwie systemie oświadczeń osoby zainteresowanej 

(oświadczeń lustracyjnych), które podlegają weryfikacji w aspekcie ich prawdziwości, 

w procedurze gwarantującej prawo do sądu, lecz tylko w postępowaniu 

administracyjnym, wieńczonym decyzją administracyjną o przyznaniu lub odmowie 

przyznania statusu weterana, podlegającą wyłącznie formalnej kontroli sądownictwa 

administracyjnego. Dostrzec należy, że decyzja o odmowie przyznania statusu 

weterana w odbiorze społecznym może być postrzeganajako uznanie określonej osoby 

za współpracownika służb bezpieczeństwa, bez jednoczesnego zagwarantowania 

procedury sądowej weryfikacji powyższych ustaleń. Rozwiązanie to wyraźnie 

pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnie gwarantowanym prawem do sądu, bowiem 

kontrola decyzji administracyjnych w procedurze sądowo- administracyjnej musi być 

uznana za niewystarczającą z punktu widzenia dóbr prawnych, które mogą być 

naruszone przedmiotowym rozstrzygnięciem o charakterze władczym, a tym samym 

nie wypełnia standardu konstytucyjnego prawa do sądu. Analogiczne rozwiązania 

projektodawcy powtórzyli w art. 23 ust. 3, regulującym możliwość uzyskania renty 

przez współmałżonka weterana, w wypadku jego śmierci, tym razem jednak nie 

dookreślając, że i w tej sytuacji konieczne byłoby przeprowadzenie odpowiedniego 

postępowania administracyjnego, w toku którego pozyskiwano by informacje na temat 

ewentualnej współpracy osoby uprawnionej do renty z organami bezpieczell.stwa 

państwa, niezależnie od woli tej osoby. Wskazane rozwiązania budzą poważne 

zastrzeżenia natury konstytucyjnej, co uprawnia do konstatacji, że konieczne jest ich 

dostosowanie do wymagań ustawy zasadniczej, w szczególności w aspekcie 

zapewnienia dobrowolności w zakresie uzyskiwania statusu weterana, jak również 

zagwarantowania prawa do sądu w procedurze weryfikacji negatywnej przesłanki 
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przyznama statusu weterana, co możliwe jest poprzez oparcie proponowanych 

rozwiązań o system weryfikowanych w procedurze sądowej oświadczeń lustracyjnych. 

Przechodząc do pozostałych uwag, należy wskazać na istotne nieścisłości w 

proponowanych wypowiedziach normatywnych dotyczących przesłanek uzyskania 

statusu weterana. Zgodnie bowiem z projektowanym art. l status taki może uzyskać 

osoba będąca działaczem opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z 

powodów politycznych, zaś art. 2 projektu ustawy stanowi, że status weterana może 

uzyskać już "wyłącznie" osoba posiadająca nieposzlakowaną i nie budzącą 

wątpliwości opinię działacza opozycji antykomunistycznej. W istocie zatem 

projektodawcy zawarli dwie częściowo sprzeczne wypowiedzi normatywne, bowiem w 

art. 2, poprzez użycie zwrotu "wyłącznie" określili odmiennie niż w art. l krąg 

podmiotów uprawnionych do uzyskania statusu weterana. Jednocześnie należy 

zauważyć, że określając przesłanki uzyskania statusu weterana, projektodawcy 

posłużyli się wysoce ocennymi kryteriami - "nieposzlakowana" i "niebudząca 

wątpliwości" opinia działacza opozycji antykomunistycznej. Powyższy zabieg 

legislacyjny stanowi przerzucenie obowiązku dookreślenia przesłanek z ustawodawcy 

na organ stosujący prawo, co w oczywisty sposób skutkuje stworzeniem swoistych 

"luzów normatywnych", otwierających drogę do arbitralności decyzji organów 

stosujących prawo. Należy zwrócić przy tym uwagę na trudności w zdekodowaniu 

projektowanej przesłanki "nieposzlakowanej opinii" działacza opozycyjnego. Wydaje 

się, że skoro przesłanka ta została odniesiona do działalności opozycyjnej to należy 

uznać, że okolicznościami wyłączającymi są te wszystkie, które przekreślają istotę tej 

działalności opozycyjnej. Jedyna dającą się sensownie w tym zakresie wyodrębnić 

okolicznością jest współpraca z organami bezpieczeństwa państwa, ta natomiast 

uzyskała status samodzielnej przesłanki negatywnej. W istocie zatem posłużenie się 

w projekcie tekstu normatywnego przesłanką ocenną, o zakresie znaczeniowym 

w zasadzie pokrywającym się z odrębnie określoną przesłanką negatywną, jest 

zabiegiem legislacyjnym niezrozumiałym, a nadto mogącym powodować istotne 

trudności w praktyce organów stosujących projektowaną ustawę. Niezrozumiałym jest 

też oparcie możliwości uzyskania statusu weterana nie tyle o potwierdzoną działalność 
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opozycyjną (na podstawie szeregu możliwych do pozyskania przez organ dowodów), 

a jedynie w oparciu o "opinie", że określona osoba taka działalność podejmowała, tym 

bardziej, że sami projektodawcy przewidują obowiązek Instytutu Pamięci Narodowej 

udzielenia osobie zainteresowanej pomocy w sporządzeniu stosownego wniosku, 

a więc jak się wydaje nie tyle pomocy w jego formalnoprawnym opracowaniu, ale 

również w pozyskaniu odpowiedniego materiału potwierdzającego prowadzenie 

działalności opozycyjnej. Wśród poważniejszych uwag natury legislacyjnej należy 

wymienić posługiwanie się w projekcie zbędnymi zwrotami, pozbawionymi znaczenia 

prawnego. Tytułem przykładu w art. 5 projektu przewidziano podstawę dla ubiegania 

się o status weterana przez osoby pracujące "w strukturach i formacjach aparatu 

władzy PRL", które prowadziły współpracę z organizacjami opozycyjnymi "możliwą 

do udowodnienia". Ten ostatni zwrot wydaje się być całkowicie zbędny, gdyż decyzja 

administracyjna o przyznaniu statusu weterana każdorazowo musi być poparta 

ustaleniem zaistnienia przesłanki "współpracy", a więc w sytuacji, gdy organ nie 

będzie dysponował odpowiednimi do podjęcia decyzji dowodami, nie będzie mógł 

przyznać osobie zainteresowanej żądanego statusu weterana. Warto również wskazać, 

że projektodawcy zakładają wprowadzenie określonych obowiązków informacyjnych, 

które nie są związane z innymi instytucjami projektu. Tytułem przykładu warto 

zauważyć, że projektowany art. 8 ust. 4 zakłada wprowadzenie obowiązku 

informowania przez podmiot składający wniosek o otrzymanym od państwa polskiego 

odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu z tytułu doznanych represji lub o nieotrzymaniu 

tego rodzaju świadczeń. Pomijając już fakt, że wniosek o nadanie statusu weterana , 

o czym była już wcześniej mowa, może być składany przez inne podmioty niż osoba, 

o której statusie ma orzekać organ, a przez to podmiot ten będzie pozbawiony 

możliwości przedstawienia wymaganych danych, należy podnieść, że wskazany 

obowiązek informacyjny nie został skorelowany z żadnymi 
. . . 

rozw1ązamami 

instytucjonalnymi projektowanej ustawy, które przewidywałyby możliwość wyłączenia 

lub ograniczenia świadczeń przewidzianych w tym projekcie. Tym samym 

projektowany obowiązek jest w wyraźny sposób zbędny. Warto również zauważyć, że 

projektodawcy posługują się pojęciem "renty honorowej", podczas gdy w przepisie 
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określającym podstawę uzyskania świadczeń rentowych mowa jest o ,,rencie 

weterana". W toku dalszych prac nad projektem konieczne byłoby ujednolicenie 

wskazanej nomenklatury. Końcowo należy zauważyć, że z uwagi na znaczące koszty 

finansowe, jakie może wywołać analizowany projekt dla budżetu państwa, konieczne 

wydaje się precyzyjne oszacowanie finansowych skutków regulacji, które projekt 

określa jedynie szczątkowo, w oparciu o trudne do precyzyjnego zdefiniowania źródła, 

zwłaszcza w zakresie tak podstawowych danych, jak potencjalna liczba osób, która 

byłaby uprawniona do pobierania świadczeń przewidzianych w projekcie. 



KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
PREZES 

(KRAJOWA IzBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW) 

;::;EKHETARIAT Z-CY SZEFA KS 
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Data wpływu .... \Q.I.C,g,,.,lQ..,,_,._ .. 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

~a~~~ ~:.UMu/ 
W imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów bardzo serdecznie dziękuję za 

przesłanie poselskiego. projektu us~·;,t""Y o statusie \Veterana Opozycji 

Antykomunistycznej i Korpusie Weten·.na Opozycji Antykomunistycznej wobec 

dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956 - 1989 oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (pismo z dnia 26 marca 201L~ r., znak: GMS-WP-173-69/14). 

Jednocześnie pragnę poinformować, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

dokonała wstępnej oceny dokumentu i uznała, że tematyka projektu nie leży 

w przedmiocie jej zainteresowania. 

P r e z e s 

Krajowej Rady Bie~ch Rewidentów 

KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 



PREZES 
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

991100/0230-37/2014/ŁJ 

UNP: 2014-31349 

SEKRETARIAT Z-GY SZEFA KS 

L dz . ...................... ~ . ._ .......... 'ł ....................... . 

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2014 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

0.:taJ•'lOWrfl.(\ 7o_.,"e /11~· sJ r;(eł 
Uprzejmie informuję, że do przekazanego przy piśmie z dnia 26 marca 2014 r. (znak: 

GMS-WP-173-69/14), poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji 

Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury 

komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z punktu 

vvidzenia \\ykonav.:cy, zgłaszam następującą uwagę. 

Przepis art. 23 ust. 7, w projektowanym brzmieniu, stanowi uregulowanie szczególne 

w st<>sunku do przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późń. zm.), w tym 

wobec art. 83 tej ustawy, regulującego zasady przyznawania przez Prezesa Zakładu 

Ubczpieczei1 Społecznych świadczeń w drodze wyjątku. W przypadku przyznania Renty 

Weterana osobie uprawnionej do emerytury lub renty, przyznanej w drodze wyjątku przez 

Prezesa Zakładu, nastąpić może wypłata dwóch świadczeń, finansowanych z budżetu 

pal15,twa, wypłacanych przez różnych płatników. 
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PIERWSZY PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 11·021-101/14 
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Warszawa, dnia Ą5 kwietnia 2014 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2014 r., GMS-WP-173-69/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do poselskiego projektu 

ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana 

Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 

1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Z poważaniem 

p.o. Prof. dr ha . 
Prezes Są 



11 Narodowy Bank Polski 

DP-IV-MJ-024-143/14 

Pan 

Piotr Wiesiołek 
Pierwszy Zastępca Prezesa 

Warszawa, /f)- kwietnia 2014 r. 

SE'r<PETAR!AT SZEFA KS 

Lech Czapla 

Szef Kancelańi Sejmu 

t;~~ f~ ł&~·r{4A."., 
W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2014 r. (znak: GMS-WP-173-69/14) dotyczą

cego poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie We

terana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956 - 1989 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że Narodowy Bank Polski nie 

zgłasza uwag do powyższego dokumentu. 

Narodowv Bank Pol,ki 
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