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Marek Kuchciński
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Szanowny Panie Marszałku
Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjętą przez Senat
na 26. posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy

- o zmianie ustawy o działaczach
opozycji
antykomunistycznej
oraz
osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz niektórych innych
ustaw
wraz z projektem tej ustawy.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Jana
Rulewskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Z poważaniem
(-) Stanisław Karczewski

U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.
Jednocześnie upoważnia senatora Jana Rulewskiego do reprezentowania Senatu
w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI

projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a)

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 czerwca 1989 r.” zastępuje się
wyrazami „31 lipca 1990 r.”,

b)

w pkt 3 w lit. a po wyrazach „na skutek działania” dodaje się wyrazy „, w tym
niejawnego,”;

2)

w art. 4 w pkt 1 wyrazy „4 czerwca 1989 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 1990 r.”;

3)

w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez działacza opozycji
antykomunistycznej lub osobę represjonowaną z powodów politycznych, dołącza się
również aktualną fotografię wnioskodawcy.”;

4)

w art. 6:
a)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Odznakę honorową działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie
represjonowanej z powodów politycznych nadaje Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, wraz z wydaniem decyzji, o której mowa
w art. 5 ust. 1.
3. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz
z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, wydanej na wniosek działacza
opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ustawę z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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wydaje także legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych, zwaną dalej „legitymacją”.”,
b)

w ust. 4:
–

uchyla się pkt 3,

–

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) sposób noszenia odznaki honorowej”,

–
5)

uchyla się pkt 5;

w art. 9:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie.”,

b)
6)

uchyla się ust. 4–7;

w art. 10:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pomoc pieniężna może być przyznana w szczególności na pokrycie
kosztów:
1)

zakupu wózka inwalidzkiego;

2)

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3)

zakupu przedmiotów ortopedycznych;

4)

zakupu ułatwiających pracę i życie środków pomocniczych, innych niż
określone w pkt 1–3;

b)

5)

dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;

6)

opłacania pomocy pielęgnacyjnej.”,

w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „najniższej emerytury” dodaje się wyrazy
„, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94
ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), zwanej dalej
„najniższą emeryturą””,

c)

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie:
1)

pomocy jednorazowej:
a)

w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń
losowych – do wysokości 150% najniższej emerytury,
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b)

na częściowe pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 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.

6. Pomoc pieniężną w formie jednorazowej przyznaje się nie częściej niż raz
na 12 miesięcy.”,
d)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Pomoc pieniężną w formie okresowej przyznaje się na okres do
6 miesięcy.”,

e)
7)

w ust. 7 wyrazy „ust. 3–6” zastępuje się wyrazami „ust. 3–6a”;

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może
wystąpić, za pisemną zgodą osoby uprawnionej, do Prezesa Rady Ministrów
z wnioskiem o przyznanie osobie uprawnionej świadczenia, o którym mowa w art. 82
ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.”;

8)

art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie
udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych
i oświatowych.”;

9)

po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1.

Przy

Szefie

Urzędu

do

Spraw

Kombatantów

i

Osób

Represjonowanych działa Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz
Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jako organ opiniodawczo-doradczy
w

sprawach

dotyczących

działaczy

opozycji

represjonowanych z powodów politycznych.
2. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków.

antykomunistycznej

oraz

osób
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3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób uprawnionych.
4. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.
5. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych określi,
w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Rady.”;
10) w art. 15:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkie

rady

konsultacyjne

do

spraw

działaczy

opozycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
działają

przy

wojewodach,

którzy

zapewniają

im

obsługę

techniczno-

administracyjną.”,
b)

uchyla się ust. 2,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje wojewoda w porozumieniu
z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób
uprawnionych, mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa.”,

d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Członków rady odwołuje wojewoda na wniosek Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.”,

e)

w ust. 6 wyrazy „art. 775” zastępuje się wyrazami „art. 775 ust. 2”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „do końca 1956 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 21
października 1963 r.”;

2)

w art. 7:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest
powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”,

3)

b)

w ust. 5 uchyla się pkt 5–7,

c)

uchyla się ust. 6–14;

w art. 73:
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a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań wojewody należy wykonywanie działań zmierzających do
integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.”,

4)

b)

w ust. 3 wyrazy „samorząd województwa” zastępuje się wyrazem „wojewoda”,

c)

w ust. 4 wyrazy „zarząd województwa” zastępuje się wyrazem „wojewoda”;

po art. 73 dodaje się art. 74 w brzmieniu:
„Art. 74. 1. Organem opiniodawczo-doradczym wojewody w sprawach związanych
z integracją środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań jest wojewódzka rada
kombatancka.
2. Wojewoda zapewnia obsługę techniczno-administracyjną wojewódzkiej rady
kombatanckiej.
3. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej, w liczbie od 5 do 9, powołuje
wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych spośród mających miejsce zamieszkania na terenie danego
województwa osób, które uzyskały decyzję potwierdzającą działalność wymienioną
w art. 1 ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4.
4. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej odwołuje wojewoda na wniosek
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
5. Członkom wojewódzkiej rady kombatanckiej przysługuje zwrot kosztów
przejazdów na posiedzenia rady na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)).
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia,

organizację i

tryb

pracy

wojewódzkiej

rady kombatanckiej,

uwzględniając efektywność działania rady.
7. Zwrot kosztów przejazdów dla członków wojewódzkich rad kombatanckich
następuje z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421
i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany:
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r.
poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.
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1)

w art. 1a w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 4a pkt 1”;

2)

po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. Do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego:
1)

kolejowego w klasie 1 i 2 w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w klasie 2
w pociągach innych niż osobowe i pospieszne,

2)
–

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej
na

podstawie

antykomunistycznej
o potwierdzonym

biletów
oraz
statusie

jednorazowych,
osoby

są

uprawnieni

represjonowane

działacza

opozycji

z

działacze

powodów

opozycji

politycznych

antykomunistycznej

lub

osoby

represjonowanej z powodów politycznych.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 w ust. 3 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 i 4
w brzmieniu:
„3) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 8,
„4) internowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 8”;

2)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „1956 r.” zastępuje się wyrazami „1955 r.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 3)) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w art. 5:
a)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) działacz opozycji antykomunistycznej – osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693
i 1220 oraz z 2016 r. poz. …), o potwierdzonym statusie działacza opozycji
antykomunistycznej;”,

b)

3)

po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365,
1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960 i 1355.
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„22a) osoba represjonowana z powodów politycznych – osobę, o której mowa
w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej

oraz

osobach

represjonowanych

z

powodów

politycznych, o potwierdzonym statusie osoby represjonowanej z powodów
politycznych;”;
2)

w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi,
kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane
z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.”.
Art. 6. Tworzy się Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób

Represjonowanych z Powodów Politycznych.
Art. 7. Tworzy się wojewódzkie rady kombatanckie.
Art. 8. 1. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób
represjonowanych powołane na podstawie przepisów dotychczasowych ulegają rozwiązaniu
z dniem wejścia w życie ustawy.
2. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych zostaną powołane w terminie do
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 9. 1. W stosunku do osób uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy
pobierają świadczenie pieniężne, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych dokonuje z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
zmiany decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego, wydanych na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie okresu na jaki
zostało przyznane świadczenie.
2. Do zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana zgoda osoby
uprawnionej.
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
ogłoszenia.

UZASADNIENIE

1.

Potrzeba i cel wydania ustawy oraz rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być
unormowana
Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych

z powodów politycznych weszła w życie w IV kwartale 2015 r.
Cały proces legislacyjny ustawy trwał jednak latami i wywarł piętno na jej ostateczną
treść. Deficyt budżetowy, obwarowany dodatkowo unijną procedurą, powodował ostrożne
traktowanie wydatków na świadczenia kombatanckie.
Jednostronnemu spojrzeniu władz nie towarzyszyła dostateczna refleksja ani badanie
sytuacji życiowej członków i działaczy opozycji antykomunistycznej, członków ich rodzin,
a także zwykłych obywateli poddanych represjom, w tym materialnym.
Niewątpliwie czas podjęcia inicjatywy przez Senat, to jest prawie 60 lat od pierwszych
objętych ustawą represji, nie tworzył klimatu dla adekwatnych rozwiązań.
W efekcie Parlament przyjął rozwiązanie oparte o regułę nadmiernej ostrożności.
Przejawiało się to m.in. w ograniczeniu osób objętych represjami do udowodnionych
i udokumentowanych przypadków, zakresu terytorialnego udzielanych świadczeń (tylko do
działających w Polsce), długotrwałości działalności lub prześladowań.
Innym ograniczeniem w ustawie jest możliwość przyznania świadczenia, co do zasady,
jedynie na okres roku oraz po uwzględnieniu wskazanych progów dochodowych.
Świadczenia nie mają więc charakteru autonomicznego (jak w przypadku kombatantów), lecz
są uzupełniające do współczesnej sytuacji materialnej, zatem mają charakter pomocy
socjalnej. Nie obejmują uszczerbku spowodowanego różnego rodzaju represjami, w tym nie
objętego postępowaniem odszkodowawczym, np. zaniżonych emerytur bądź wynagrodzeń.
W trakcie procesu legislacyjnego miały miejsce konsultacje jednak nie doszło do
uzgodnienia

stanowisk.

Środowiska

opozycyjne

zapowiadały

rewizję

ustawy,

w szczególności w zakresie wysokości rekompensat. Szczególnie krytykowano socjalny
charakter pomocy.
Według danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia
22 lipca 2016 r. potwierdzono status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
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represjonowanej z powodów politycznych 1 386 osobom. Świadczenie pieniężne przyznano
317 osobom posiadającym nadany status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych. Natomiast jednorazową pomoc pieniężną
przyznano 369 osobom posiadającym ww. status.
Z zaplanowanej w budżecie państwa na 2016 r. rezerwy celowej pn. „Środki na
realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych” (poz. 63) w wysokości 50 mln zł – wg danych Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych – do dnia 10 czerwca 2016 r. na wypłatę świadczeń
pieniężnych

działaczom

opozycji

antykomunistycznej

i

osobom

represjonowanym

z powodów politycznych wydano 597,0 tys. zł, zaś na wypłatę jednorazowej pomocy
pieniężnej – 782,0 tys. zł (razem około 1,4 mln zł, co stanowi około 2,75% kwoty rezerwy na
ten cel).
Już teraz można dowodzić, że ustawa nie spełniła swoich założeń i wymaga korekty.
Przewidywano liczbę ubiegających się osób na ok. 9 tys. Zdaniem Ministerstwa Finansów
liczba była szacowana na 100 tys. A nakłady na 3,5-6 mld zł.
Potwierdziła się wysoka wiarygodność ubiegających się o świadczenia. Wielu
z uprawnionych, prawdopodobnie nie podejmuje starań o świadczenia wynikające z ustawy.
Projekt ustawy zmierza do redukcji nadmiernych rygorów ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Niezależnie od powyższego, podstawowego celu, projekt zmierza też do wprowadzenia
zmian organizacyjno-instytucjonalnych oraz poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.

2.

Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Zgodnie

z

obecnie

obowiązującymi

rozwiązaniami

działacze

opozycji

antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym
statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej (osoby uprawnione) mogą ubiegać się
o przyznanie świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł miesięcznie, co do zasady na okres
roku (świadczenie można przyznać bezterminowo jedynie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie, która ukończyła 67 rok życia; osobie takiej na zasadzie uznaniowości
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można też przyznać świadczenie na okres do 60 miesięcy), po spełnieniu określonego
kryterium dochodowego (dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej nie powinien
przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury lub dochód na osobę w
rodzinie osoby uprawnionej nie powinien przekraczać 100% najniższej emerytury). Projekt
zakłada, że świadczenie pieniężne powinno być przyznawane w dotychczasowej wysokości,
jednak bezterminowo oraz bez względu na dochód osoby uprawnionej.
Poza nowelizacją zasad przyznawania świadczenia pieniężnego projekt zmienia też
zasady przyznawania pomocy pieniężnej. Przede wszystkim zakłada możliwość przyznania
nie tylko pomocy jednorazowej, ale też pomocy okresowej – na okres do 6 miesięcy,
w wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. Porządkuje i ujednolica przepisy,
w tym zakłada, że pomoc na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych, może być udzielona jedynie osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.
Projekt zakłada przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom
represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub
osoby represjonowanej nowych uprawnień.
Zgodnie z projektem działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane
z powodów politycznych uzyskają prawo do ulgi w wysokości 51% na przejazdy
w komunikacji

krajowej

środkami

publicznego

transportu

zbiorowego

kolejowego

i autobusowego na zasadach analogicznych jak w przypadku uprawnień kombatantów
z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.
Na wzór uprawnień kombatanckich projekt przewiduje także przyznanie działaczom
opozycji i osobom represjonowanym prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami okresy osadzenia w więzieniach lub innych
miejscach odosobnienia lub okresy internowania uwzględnia się w wymiarze podwójnym
przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej, na zasadach określonych
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Projekt wskazuje na możliwość wystąpienia przez Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem
o przyznanie osobie uprawnionej specjalnej emerytury lub renty, przyznawanej na podstawie
art. 82 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt wskazuje też, że samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym,
w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych,
zdrowotnych i oświatowych.
Poza zmianami związanymi z zakresem pomocy udzielanej działaczom opozycji
i osobom represjonowanym, projekt zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią
osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (przyjęty za
ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu dzień rozwiązania Służby Bezpieczeństw i powołania Urzędu Ochrony Państwa).
Zmianą związaną z definicją osoby represjonowanej jest też zmiana wskazująca wprost
w przepisie, że działania organów, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
mogły mieć charakter niejawny.
Projekt zakłada, że legitymacja i odznaka działacza opozycji powinny być przyznawane
z urzędu, wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie jak dotychczas na
odrębnie składany wniosek.
Ostatnie ze zmian wprowadzanych projektem w zakresie statusu działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych dotyczą organizacji
pomocy udzielanej osobom uprawionym.
Projekt tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy Szefie Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach
dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów
politycznych.
Projekt zmienia też usytuowanie dotychczasowych wojewódzkich rad konsultacyjnych
do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Rady te – w myśl projektu – mają
działać nie przy zarządach województw, a przy wojewodach. W skład rad mają wchodzić
działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
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o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej. W obecnym stanie
prawnym w radach zasiadają osoby odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności lub innym
odznaczeniem lub orderem za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości
i suwerenności lub respektowania praw człowieka.
Poza zmianami bezpośrednio dotyczącymi działaczy opozycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powodów politycznych projekt przewiduje też zmiany w ustawie
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (ustawie o kombatantach).
Projekt poszerza zakres podmiotowy ustawy o kombatantach o żołnierzy pełniących
służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r. (obecnie
obowiązujące przepisy wyznaczają ten termin na koniec 1956 r.).
Projekt zmienia zasady powoływania Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Rezygnuje z obowiązku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego
naboru oraz modyfikuje katalog kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat na to
stanowisko.
Zgodnie z projektem zadanie związane z wykonywaniem działań zmierzających do
integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań realizować będzie wojewoda,
a nie jak dotychczas samorząd województwa.
Ostatnia zmiana w zakresie ustawy o kombatantach przewiduje powołanie
wojewódzkich rad kombatanckich jako organów opiniodawczo-doradczych wojewody w
sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań.
Projekt zakłada stosowne przepisy przejściowe i dostosowujące.
Termin wejścia w życie ustawy został określony na pierwszy dzień miesiąca
następującego po miesiącu ogłoszenia.

3.

Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania rozporządzeniem wydanym na

podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych, spowoduje utratę mocy przez dotychczasowy
akt prawny i konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych. Nowe rozporządzenie
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powinno, w odróżnieniu od obecnie obowiązującego, pomijać tryb postępowania i wymagane
dokumenty w sprawach o nadanie odznaki honorowej i legitymacji działacza opozycji,
a także sposób wydawania odznaki i legitymacji.
Projekt wymaga zmiany rozporządzenia – wydanego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych – w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji
i osób represjonowanych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca
2015 r.). Nowelizacja rozporządzenia powinna uwzględniać nową nazwę rad oraz zmiany
w ich strukturze organizacyjnej.
Projekt wymaga też zmiany rozporządzenia – wydanego na podstawie art. 190 ust. 1
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,
szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r.). Zmiana rozporządzenia powinna uwzględniać
przyznanie działaczom opozycji i osobom represjonowanym uprawnienia do świadczeń
opieki zdrowotnej poza kolejnością.
Wejście w życie ustawy spowoduje też konieczność zmiany rozporządzenia – wydanego
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego – w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r.). Zmiana
rozporządzenia

powinna

uwzględniać

przyznanie

działaczom

opozycji

i osobom

represjonowanym uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego.

4.

Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

5.

Konsultacje
Przed pierwszym czytaniem projektu swoje opinie przedstawili:
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
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2) Instytut Pamięci Narodowej,
3) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
4) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,
5) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
6) Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
7) Stowarzyszenie 13 grudnia,
8) Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej,
9) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w
Siedlcach,
10) Stowarzyszenie „Godność”,
11) Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników,
12) Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie
Wojennym Regionu Mazowsze,
13) Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956–89,
14) Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980–1990 im. ks. Jerzego
Popiełuszki,
15) Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie,
16) Grupa Robocza Weteranów Opozycji Antykomunistycznej.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popierając rozpoczęcie prac nad
projektem ustawy zauważył m. in. że obowiązujące regulacje dotyczące działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych umiejscowione są
w systemie świadczeń przysługujących kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i ZSRR. To umiejscowienie świadczeń przysługujących różnym
grupom społecznym skłania do przyjęcia stanowiska przez ministra, że system świadczeń
powinien być co do zasady skorelowany.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej za zasadne uznał m. in. podniesienie progów
dochodowych, które uprawniają do przyznania świadczenia pieniężnego (w pierwotnej wersji
projektu nie zakładano zniesienie progów dochodowych, a jedynie ich liberalizację) oraz
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wyraził opinię o zasadności podniesienia wysokości świadczenia (ponad zakładany przez
wnioskodawców próg połowy najniższej emerytury). Proponował też zmiany dotyczące
definicji działacza opozycji antykomunistycznej.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poddał w wątpliwość
zasadność przewidywanego pierwotnie przez wnioskodawców świadczenia pieniężnego
skierowanego do wdów i wdowców po działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych. W to miejsce zaproponował cały szereg
poprawek przewidujących nowe uprawnienia dla działaczy opozycji i osób represjonowanych
(m. in. ulgi w komunikacji, pierwszeństwo do korzystania z opieki zdrowotnej, pomoc
pieniężną okresową), a także zaproponował zmiany w strukturze i zasadach wyboru
wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych
oraz powołanie ogólnopolskiej Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz
Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Zaproponował także zmianę definicji
osoby represjonowanej i przedstawił propozycje odpowiednich przepisów przejściowych.
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa przestawiła uwagi o charakterze technicznolegislacyjnym, przede wszystkim dotyczące przepisów przejściowych i przepisu o wejściu
ustawy w życie.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zauważył, że uchylenie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych

oznaczać

będzie,

iż

wysokość

świadczenia

pieniężnego

pozostanie

niezmieniona przez cały okres jego pobierania, tj. będzie wynosiła połowę najniższej
emerytury z dnia jej przyznania i różne będą kwoty świadczenia – w zależności od daty jego
przyznania.
Organizacje pozarządowe przedstawiły cały szereg uwag i propozycji poprawek
o różnorodnym charakterze. Głosy krytyczne dotyczyły potrzeby kompleksowych zmian
w statusie działaczy opozycji i osób represjonowanych, a zaproponowane uregulowania
uznały za niewystarczające. Część z propozycji zmian zgłoszonych przez organizacje
społeczne znalazła wyraz w stanowisku Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Uwagi zgłaszały także osoby niezrzeszone w organizacjach społecznych. Uwagi te
zmierzały do poparcia rozwiązań zgłaszanych przez niektóre z organizacji (Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych) oraz Szefa Urzędu do Spraw
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Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uwagi postulujące uwzględnienie w projekcie
statusu osób poszkodowanych przez III Rzeszę zgłosili członkowie stowarzyszenia Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę.
Rozpatrujące projekt w pierwszym czytaniu: Komisja Ustawodawcza, Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły poprawki postulowane przez Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tym samym Komisje:
1) zrezygnowały z przyznania świadczenia pieniężnego (w wysokości połowy
świadczenia dla działaczy opozycji i osób represjonowanych) dla wdów i wdowców
po działaczach,
2) wprowadziły przepis, zgodnie z którym świadczenie pieniężne dla osoby, która
osiągnęła wiek emerytalny, przyznaje się bezterminowo,
3) założyły możliwość przyznania pomocy pieniężnej okresowej,
4) przyjęły rozwiązania zakładające ulgi dla osób uprawnionych na przejazdy
w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego,
5) przewidziały przyznanie działaczom opozycji i osobom represjonowanym prawa do
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
6) wprowadziły rozwiązanie, zgodnie z którym okresy, o których mowa w art. 3 pkt 1
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych uwzględnia się w wymiarze podwójnym przy ustalaniu
prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej,
7) wskazały na możliwość wystąpienia przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie
osobie uprawnionej emerytury specjalnej,
8) wskazały na obligatoryjny charakter zadania samorządu w postaci udzielania pomocy
osobom

uprawnionym,

w zakresie

udogodnień

komunikacyjnych,

świadczeń

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych,
9) zmieniły definicję osoby represjonowanej,
10) wprowadziły ogólnopolską Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz zmiany w strukturze i
składzie dotychczasowych wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy
opozycji i osób represjonowanych.
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Projekt ustawy przyjęty w pierwszym czytaniu został poddany dalszym konsultacjom.
Na tym etapie swoje opinie przedstawili:
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2) Minister Finansów,
3) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
4) Instytut Pamięci Narodowej,
5) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,
6) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
7) wojewodowie,
8) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
9) Związek Powiatów Polskich.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił opinie o projekcie
przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Przedstawione opinie miały różnorodny charakter, część z nich ograniczyła się do
zajęcia ogólnego pozytywnego stanowiska co do projektu, część wskazywała na szczegółowe,
zdaniem opiniujących wadliwe rozwiązania. Te ostanie opinie miały zarówno wymiar
techniczno-legislacyjny jak i stanowiły merytoryczną krytykę poszczególnych rozwiązań.
Część z opinii odnosiła się do oceny skutków finansowych projektu.
Z krytyką przedstawioną przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, Związek
Powiatów Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewodę
Podlaskiego i Wojewodę Dolnośląskiego, spotkała się nowelizacja art. 13 ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych, zgodnie z którą samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym
w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych,
zdrowotnych i oświatowych (a nie jak dotychczas „może udzielić”). Zdaniem opiniujących
przepis ten nakłada na samorząd obowiązek udzielenia pomocy, nie konkretyzując jednak
w jakim

zakresie

pomoc

ta

ma

być

udzielona.

Wątpliwość

wzbudza

zarówno

niedookreśloność przepisu jak i fakt przekazania nowego zadania samorządom bez
zapewnienia im dodatkowych źródeł finasowania.
Wątpliwości budziły też przepisy związane z zamianą dotychczasowych – działających
przy zarządach województw – wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy
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opozycji i osób represjonowanych w nowe – działające przy wojewodach – wojewódzkie
rady konsultacyjne
represjonowanych

do
z

spraw

powodów

działaczy opozycji
politycznych.

Urząd

antykomunistycznej
Marszałkowski

oraz

osób

Województwa

Mazowieckiego zauważył, że zmiana usytuowania rad wyhamuje prace rad już powstałych
i rozdzieli kompetencje samorządów i administracji rządowej, dotyczące działaczy opozycji
od kompetencji dotyczących kombatantów (w tym ostatnim zakresie uwaga została
skonsumowana poprawką do projektu przyjętą w trzecim czytaniu – zadanie obejmujące
integrację środowisk kombatanckich ma być zadaniem wojewody, a nie zarządu
województwa, przy wojewodzie mają też działać wojewódzkie rady kombatanckie). Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego postulował przejęcie przez wojewodów
dotychczasowych rad konsultacyjnych powołanych przez zarządy województw. Wojewoda
Lubelski wskazywał na możliwość zmiany przepisu przejściowego tak, aby zapewnić
ciągłość działania rad – rady powołane na podstawie przepisów dotychczasowych miałyby
działać do dnia powołania nowych rad, a nie jak przewiduje projekt, zostać rozwiązane
z dniem wejścia w życie ustawy. Jednocześnie Wojewoda Lubelski i Wojewoda Wielkopolski
postulowali doprecyzowanie przepisów przejściowych, tak aby wskazywały one zasady
przejęcia spraw prowadzonych przez dotychczasowe rady.
Wojewoda Pomorski, przedstawiając pozytywną opinię co do projektu, zasugerował
jednocześnie zniesienie kryterium dochodowego w przypadku świadczenia pieniężnego
(propozycja znalazła odzwierciedlenie w poprawce do projektu przyjętej w trzecim czytaniu)
oraz podniesienie tego kryterium do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w przypadku pomocy pieniężnej.

Data sporządzenia:
Tytuł projektu:
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 27 września 2016 r.
osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych
innych ustaw
Źródło: inicjatywa senatorów

Przedstawiciel wnioskodawcy:
senator Jan Rulewski

Nr druku: 59, 59S, 59X

Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym:
Szymon Giderewicz, legislator, tel. 22 694 9097
Katarzyna Majewska, ekspert ds. OSR, tel. 22 694 9259

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Według danych Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) do dnia 22 lipca 2016 r. potwierdzono
status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 1 386 osobom.
Świadczenie pieniężne przyznano 317 osobom posiadającym nadany status działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych. Natomiast jednorazową pomoc pieniężną przyznano 369 osobom
posiadającym ww. status.
Z zaplanowanej w budżecie państwa na 2016 r. rezerwy celowej pn. „Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych” (poz. 63) w wysokości 50 mln zł
– wg danych UdsKiOR – do dnia 10 czerwca 2016 r. na wypłatę świadczeń pieniężnych działaczom opozycji
antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych wydano 597,0 tys. zł, zaś na wypłatę
jednorazowej pomocy pieniężnej – 782,0 tys. zł (razem około 1,4 mln zł, co stanowi około 2,75% kwoty rezerwy na ten
cel).
Są to liczby znacznie niższe od zakładanych – na etapie prac nad ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – około 9 tys. osób potencjalnie
uprawnionych do powyższego świadczenia.
Wpływ na niewielkie zainteresowanie potwierdzeniem statusu i małą liczbę przyznanych świadczeń (niecałe 15%
potencjalnie uprawnionych) mogły mieć następujące czynniki:
• niskie progi dochodowe wymagane do uzyskania świadczeń (obecnie w przypadku osób samotnie
gospodarujących 120% najniższej emerytury, tj. 1 059,07 zł, w przypadku pozostałych osób 100% najniższej
emerytury w przeliczeniu na osobę w rodzinie, tj. 882,56 zł),
• terminowy charakter świadczenia (dla osób przed 67 rokiem życia – na okres 12 miesięcy, dla osób
przekraczających 67 rok życia – do 60 miesięcy, a tylko w wyjątkowych sytuacjach bezterminowo),
• niska wysokość świadczenia, która obecnie wynosi 400 zł i nie zależy od skali uszczerbku poniesionego przez
poszkodowanego (np. zwolnienie z pracy, które doprowadziło do obniżenia emerytury).
Wysokość innych świadczeń o podobnym charakterze kształtuje się następująco:
• dla kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego pobierających emeryturę
lub nieosiągających żadnych dochodów: łącznie 405,28 zł,
• dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach wydobywania rud uranu oraz batalionach budowlanych: łącznie 374,05 zł,
• dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę oraz ZSRR od
10,43 do 208,17 zł.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Zmiana definicji osoby represjonowanej (poszerzenie kręgu osób o osoby represjonowanej w okresie do 31 lipca
1990 r. oraz zaznaczenie, że represje mogły mieć charakter niejawny).
2. Rozszerzenie kręgu świadczeniobiorców poprzez zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania
świadczeń oraz przyznawanie świadczeń bezterminowo przy zachowaniu dotychczasowej wysokości świadczenia.
3. Możliwość przyznania pomocy pieniężnej w formie pomocy okresowej na okres do 6 miesięcy (przy niezmienionych
kryteriach dochodowych).
4. Wprowadzenie ulgi w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu
zbiorowego.

5. Podwójne uwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury okresów, w trakcie których osoba represjonowana
przebywała w więzieniu, innym miejscu odosobnienia lub ośrodku odosobnienia za działalność na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.
6. Możliwość wystąpienia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w szczególnie uzasadnionych
przypadkach z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie osobie uprawnionej emerytury lub renty
w szczególnym trybie.
7. Obligatoryjne udzielanie pomocy osobom uprawnionym przez samorząd terytorialny (w zakresie udogodnień
komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych).
8. Prawo do korzystania poza kolejnością przez działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
9. Zmiana zasad działania wojewódzkich rad konsultacyjnych (działanie przy wojewodach, powoływanie i odwoływanie
członków rad przez wojewodę).
10. Utworzenie przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Rady do Spraw Działaczy Opozycji
Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych (członkowie Rady powoływani
i odwoływani przez Szefa Urzędu) jako organu opiniodawczo-doradczego.
11. Przyznawanie legitymacji i odznaki działacza z urzędu (wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji).
12. Zmiana definicji kombatanta (poszerzenie kręgu kombatantów o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach
podziemnych do października 1963 r.).
13. Przekazanie wojewodom kompetencji w zakresie wykonywania działań zmierzających do integracji środowisk
kombatanckich – należących dotychczas do samorządów i zarządów województw.
14. Utworzenie przy wojewodach wojewódzkich rad kombatanckich.
Oczekiwanym efektem wprowadzenia powyższych rozwiązań będzie zagwarantowanie pomocy większej liczbie działaczy
opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Ze względu na specyfikę zagadnienia porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach jest niecelowe.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Działacze opozycji
antykomunistycznej
i osoby represjonowane
z powodów politycznych

Wielkość
30 tys. osób
uprawnionych do
statusu, z których
uprawnionych do
świadczenia na chwilę
obecną jest 9,3-12,7
tys. osób.
369 osób
(stan na dzień 22 lipca
2016 r.)

Źródło danych
IPN, MRPiPS

Oddziaływanie
Uzyskanie świadczenia
pieniężnego bez względu na
wysokość uzyskiwanych
dochodów

Działacze opozycji
Urząd ds. Kombatantów i Osób Możliwość uzyskania pomocy
antykomunistycznej
Represjonowanych
pieniężnej na dłuższy okres
i osoby represjonowane
(do 6 miesięcy)
z powodów politycznych –
beneficjenci obecnej
pomocy pieniężnej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Opinię o projekcie przedstawiły następujące podmioty: Grupa Robocza Weteranów Opozycji Antykomunistycznej, Instytut
Pamięci Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych
i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prokuratoria Generalna Skarbu
Państwa, Stowarzyszenie 13 grudnia, Stowarzyszenie „Godność”, Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej,
Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników oraz Stowarzyszenie Kobiet
Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze, Stowarzyszenie Walczących
o Niepodległość 1956–89, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych
z Powodów Politycznych w Szczecinie, Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980–1990
im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Z uwagi na istotne zmiany wprowadzone do projektu podczas pierwszego czytania, projekt (w wersji objętej drukiem 59S)
został skierowany do ponownych konsultacji. Na tym etapie opinię przedstawili: Instytut Pamięci Narodowej, Minister
Finansów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prokuratoria
Generalna Skarbu Państwa, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewodowie, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP (opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).
Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi dotyczyły:
•

usytuowania wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób
represjonowanych z powodów politycznych przy wojewodach (Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda
Lubelski, Wojewoda Wielkopolski) – zdaniem podmiotów zgłaszających uwagi może to wyhamować prace
powołanych już rad przy zarządach województw, ponadto nie wskazano źródła finansowania działalności rad,

•

nałożenia na samorządy obowiązku udzielania pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień
komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych (Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda
Podlaski, Związek Powiatów Polskich) – zdaniem opiniodawców nie wskazano, w jakim zakresie powyższa pomoc
miałaby być udzielana oraz z jakich źródeł zostanie sfinansowana,

•

braku istotnego wpływu zmiany definicji osoby represjonowanej na liczbę uprawnionych do tego statusu
(Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych),

•

szacowanego wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa, budżety
jednostek samorządu terytorialnego i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych),

•

propozycji zniesienia kryterium dochodowego w przypadku świadczenia pieniężnego oraz podniesienia tego
kryterium do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku pomocy
pieniężnej (Wojewoda Pomorski),

•

uwag legislacyjnych (Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Wielkopolski).

Ponadto zdaniem Ministra Finansów okres obowiązywania ustawy w obecnym brzmieniu jest zbyt krótki, żeby ocenić jej
efekty, w związku z tym należałoby pozostawić obecne rozwiązania co najmniej do połowy stycznia 2017 r., kiedy będą
znane wyniki za cały 2016 r. i skutki obecnych rozwiązań.
Pozostałe podmioty, które przekazały opinię w ramach ponownych konsultacji, nie zgłosiły uwag lub poparły wprowadzone
do projektu zmiany.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2016 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Łącznie
(0-10)

0

1

Dochody ogółem

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wydatki ogółem

1,5

37,2

50,9

64,6

78,3

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

784,6

budżet państwa

1,5

37,2

50,9

64,6

78,3

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

784,6

Saldo ogółem

-1,5

-37,2

-50,9

-64,6

-78,3

-92,0

-92,0

-92,0

-92,0

-92,0

-92,0

-784,6

budżet państwa

-1,5

-37,2

-50,9

-64,6

-78,3

-92,0

-92,0

-92,0

-92,0

-92,0

-92,0

-784,6

Źródła finansowania:
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

1. Skutki zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń
pieniężnych.
Szacuje się, że roczne wydatki na świadczenia po zniesieniu kryterium dochodowego
w perspektywie kilku lat wzrosłyby z około 52,8 mln zł do około 144,0 mln zł rocznie (zmiana
o około 91,2 mln zł).

Szacunki oparto na informacji MRPiPS, przy następujących założeniach:
- zwiększenie liczby potencjalnych uprawnionych do świadczenia z obecnych 9,3–12,7 tys. do
szacowanej przez IPN liczby 30 tys. osób objętych prześladowaniami, przy czym przyjęto, że
w 2017 r. świadczenie uzyska 10 tys. osób, a w kolejnych latach liczba uprawnionych będzie
proporcjonalnie wzrastać;
- stała wysokość świadczenia równa 400 zł;
- maksymalny koszt wypłacania świadczeń zostanie osiągnięty za 5 lat, po tym okresie pozostaną
na stałym poziomie.
Powyższe szacunki nie uwzględniają:
- waloryzacji kwoty przyznawanych świadczeń w kolejnych latach;
- kosztów obsługi wniosków i wypłaty świadczeń.
2. Skutki przyznania pomocy pieniężnej w formie pomocy jednorazowej i okresowej
(maksymalnie na okres 6 miesięcy)
Wysokość wydatków związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej w formie okresowej
ustalana będzie corocznie przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu
o wysokość stosownej rezerwy celowej oraz liczbę wniosków o przyznanie takiego świadczenia
złożonych przez osoby uprawnione. UKiOR zakłada, że pomoc pieniężna okresowa będzie
udzielana w wyjątkowych przypadkach; relacja między wydatkami na pomoc pieniężną okresową
a jednorazową będzie wynosić (podobnie jak w przypadku pomocy udzielanej kombatantom) około
1,2 do 100.
Według szacunków Ministerstwa Finansów uprawnionych do pomocy pieniężnej jest około 14 tys.
osób, natomiast skutki zmian zasad przyznawania pomocy pieniężnej wyniosą, przy uwzględnieniu
tych danych od 21 do 109 mln zł. Wydaje się jednak, że powyższe skutki są przeszacowane, gdyż
nie uwzględniają przewidywanej przez UKiOR relacji pomiędzy pomocą jednorazową a okresową.
Przy założeniu oszacowanej przez MF liczby uprawnionych do pomocy pieniężnej oraz
przewidywanej przez UKiOR relacji pomocy okresowej do jednorazowej – można oszacować, że
wydatki z tytułu pomocy pieniężnej wyniosą około 20,5 mln zł, w tym skutki przyznawania pomocy
okresowej wyniosą 0,8 mln zł.
3. Skutki utworzenia Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów Politycznych
Wg szacunków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wydatki związane
z utworzeniem i funkcjonowaniem Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów Politycznych wyniosą około 25,0 tys. zł rocznie.
4. Skutki wprowadzenia ulg w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej
środkami publicznego transportu zbiorowego
Wzrost liczby uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
spowoduje wzrost wydatków z tytułu przyznawanej przewoźnikom rekompensaty w związku
z uwzględnianiem ulg ustawowych.
Ze względu na brak informacji z resortu skutki z tego tytułu są niemożliwe do oszacowania.
5. Skutki związane z uwzględnianiem w podwójnym wymiarze okresów, o których mowa
w art. 3 pkt 1 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych
Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do oszacowania powyższych skutków wymagana jest
znajomość w podziale na grupy wiekowo-płciowe liczby osób, które były więzione ze względu na
działalność polityczną lub internowane oraz długość pobytu w więzieniu lub internowania tych
osób, przy czym ZUS nie ma podstaw do zebrania takich danych.
W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwzględnianie w podwójnym wymiarze
ww. okresów nie będzie miało wpływu na wysokość przyznawanych świadczeń, a jedynie na
ewentualne uzyskanie uprawnień do świadczeń w przypadku ubezpieczonych, którzy nie mieliby
wystarczającej liczby okresów składkowych i nieskładkowych. Zdaniem MRPiPS należy uznać, że
będą to przypadki jednostkowe, więc skutki finansowe dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
będą minimalne (ze względu na brak odpowiednich danych brak jest możliwości ich oszacowania).

6. Skutki przyznania działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom
represjonowanym prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
Ze względu na brak informacji z resortu skutki z tego tytułu są niemożliwe do oszacowania.
7.

Skutki utworzenia przy wojewodach wojewódzkich rad kombatanckich

Ze względu na brak odpowiednich informacji skutki z tego tytułu są niemożliwe do oszacowania.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
W ujęciu
pieniężnym
rodzina, obywatele oraz
1,5
37,2
50,9
64,6
92,0
92,0
784,6
(w mln zł,
gospodarstwa domowe
ceny stałe z
2016 r.)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
Szacunki wpływu dla obywateli opierają się na szacunkach wpływu na sektor finansów publicznych.
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy
10. Wpływ na pozostałe obszary
Omówienie wpływu
Nie dotyczy
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy projektu będą miały zastosowanie od dnia jego wejścia w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewidziano.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH
KANCELARII SEJMU

Warszawa, 5 października 2016 r.
BAS-WAPEiM-2025/16

Pan Marek Kuchemski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawcy:
senator Jan Rulewski)
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
Projekt zmierza do znowelizowania następujących ustaw: z dnia 20
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych 1 ; z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego2; z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 3 ; z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4 oraz z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze
środków publicznych 5 • Zmiany dotyczą pojęcia "osoby represjonowanej" i
"kombatanta", zasad przyznawania odznaki honorowej oraz świadczenia i
pomocy pieniężnej, ulg przy przejazdach transportem zbiorowym,
uwzględniania okresów osadzenia i internowania przy ustalaniu prawa do
emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości oraz korzystania poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w
aptekach.
proponują
wprowadzenie
zmian
Ponadto
projektodawcy
instytucjonalnych, w tym modyfikację trybu powoływania Szefa Urzędu do
1

Dz. U. z 2015 r., poz. 693 i 1220.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1255.
3
Dz. U. z 2012 r., poz. 1138.
4
Dz. U. z 2016 r., poz. 887.
5
Dz. U. z 2015 r., poz. 581.

2

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także powołanie Rady do
Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z
Powodów Politycznych oraz wojewódzkich rad kombatanckich. Wojewódzkie
rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych
powołane na podstawie przepisów dotychczasowych mają zostać rozwiązane,
natomiast w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy mają zostać
powołane wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem
ustawy
Prawo UE nie reguluje problematyki stanowiącej przedmiot projektu
ustawy.
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Treść projektu nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
4.

Konkluzja
Treść senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz niektórych innych ustaw nie jest objęta prawem Unii
Europejskiej.

Akceptował:

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych
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Michał
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Warciński
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH
KANCElARII SEJMU

Warszawa, 5 października 2016 r.
BAS-WAPEiM-2026/16

Pan Marek Kuchemski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
(przedstawiciel wnioskodawcy: senator Jan Rulewski) jest projektem
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a
regulaminu Sejmu

Projekt zmierza do znowelizowania następujących ustaw: z dnia 20
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych 1 ; z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego2 ; z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 3 ; z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4 oraz z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
5
środków publicznych • Zmiany dotyczą pojęcia "osoby represjonowanej" i
"kombatanta", zasad przyznawania odznaki honorowej oraz świadczenia i
pomocy piemęznej, ulg przy przejazdach transportem zbiorowym,
uwzględniania okresów osadzenia i internowania przy ustalaniu prawa do
emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości oraz korzystania poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w
aptekach. Ponadto projektodawcy proponują wprowadzenie zmian
instytucjonalnych, w tym modyfikację trybu powoływania Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

1

Dz. U. z 2015 r., poz. 693 i 1220.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1255.
3
Dz. U. z 2012 r., poz. 1138.
4
Dz. U. z 2016 r., poz. 887.
5
Dz. U. z 2015 r., poz. 581.
2

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

Akceptował:

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych
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Michał Warciński

2

'

',-._'

-\)
PREZES
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

,1'-] lipca 2016 r.

Warsz:=p;,·va,

992600/035/: ;l);2016

Pan
Stanisław Gogacz
Przewodniczący

Komisji Usta,voda.,·vczej
Senat Rzecz:y1>ospolitej Polskiej

jlAJ -i..W.

~ML~'ofJ

W odpowiedzi na pismo BPS/KU-034/59 S/2./16 uprzejmie informuję.
Zgodnie z projektem ustawy okresy,
działaczach

ma1-ca 2015r. o
pO\'\o'odów

politycznych,

(l

których mowa w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 20

opozycji antykomunistyc.znej oraz osobach represjonowanych z

uwzględnia się

w vvymiarze podwójnym przy ustalaniu prawa do

emerytury Jub renty osoby uprawnionej, na zasadach

określonych

w ustawie z dnia 17 grudnia

J998r. o emeryturach i rentach :z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Są

to okresy kiedy, zgodnie z projektem nowelizacji, osoba represjonowana z powodów

politycznych prl.ehywahimiędzy 1 stycznia 1956r. a 3l1ipca 1990r. w:

•

więzieniu łub

innym mjejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku

\Vydanego w latach I 956-1989 albo hez \'v')'Toku jednorazo\\'O przez okles
niż

48 godzin lub wielokrotnie przez

dziaJalność

na rzecz odzyskania przez

lączny

okres

dłttższy

Polskę niepodległości

l

dłuż..'ł'J:)'

niz 30 dni, za

suwerenności

lub

respektowania połityez:nych praw człmvieka ,."' Polsce,
•

ośrodku

odosobnienia na podstawie art.42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o

stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. I 54, z
odzyskania przez

Polskę niepodległości

i

późn.

zm) za

działalność

smverenności

na rzecz

lub respektowania

polityc:r.nych pra\v człowieka w Polsce.
Zgodnie z aktualnymi przepisami. tj.

rentach z Fwtduszu

ustalaniu prawa i

ustawą

Ubezpieczeń społecznych,

wysokości swiadczeń

z dnia 17 grudnia J 998r. o emer:riurach i

okresami

składkmvymi mvzględnianymi przy

w wymiarze pojedynczym, są okresy:

•

osadzenia w więzieniu lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na
mocy skazania albo bez W}Toku po dniu 31 grudnia l956r. za działalność
polityczną

internowania na podstawie art.42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o stanie

•

wojem1y1n.
Do obliczenia skutków finansowych

uvaględniat1ia

dwukrotnie okre.só\v, o których

mov.'a w ustavlie z dnia 20 marca 2015r. o cizialaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych,. \V)'ll1agana jest

kohm1y wiekov.:o-płciowe liczby osób. które były wjęzione ze

względu

znajomość

w podziale na

na dzialaJność poHlyczną

lub internowane oraz długości poby1u w v..-ięzieniu. względnie internowania tych osób. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie ma

podstaw pra"'nyth do zbierania ~v.·yższych danych .

.Należy zwrócić uwagę, że

projektowana ustawa pov.rinna

implementmvać roz\:viązania

zawru1e w projekcie do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
C'bezpieczcń

Społecznych.

składkovvych

i

która kompleksowo reguluje zasady uwzględniania okresów

nieskładkowych

przy ustalaniu prawa i

v.rysokości

rentowych.

Gertruda U\ociń.slc:a

świadczeń

emerytalno-

STOWARZVSZENIE
FEDERACJI
MŁODZIEŻY
WALCZĄCEJ
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Gdańsk

2016.01.20

Pan
Stanisław

Gogacz
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Szanowny Panie Senatorze,
w nawiązaniu do otrzymanego pisma (BPS/KU - 034/59/6/15) z dnia 11 stycznia 2016 roku,
niniejszym przekazuję opinię na temat proponowanych zmian do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Represje komunistycznego aparatu przemocy nigdy nie zawężały się do jednej osoby w
rodzinie {ojca, matki, męża czy żony)- represje niemal zawsze dotykały bezpośrednio lub pośrednio
całej rodziny, która co najmniej objęta była inwigilacją aparatu bezpieczeństwa PRL. Aresztowanie,
wyrzucenie z pracy, skazanie na karę więzienia lub grzywnę pieniężną jednej osoby w rodzinie najczęściej ojca lub matki (męża lub żony), odciskało piętno na całej rodzinie, która bardzo często
popadała w skrajne ubóstwo. Nie rzadko, w skutek tych represji zarówno współmałżonek, jak i cała
rodzina, nie mogą wyjść na tzw. prostą do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym opiniujemy
pozytywnie propozycję poszerzenia osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego i pomocv
pieniężnej o wdowców i wdowy osób uprawnionych.
Proponujemy jedynie, by zastanowić się nad
o dzieci rodziców którzy byli represjonowani.

możliwością

poszerzenia beneficjentów projektu

Represje dotykały całej rodziny, jeśli działał ojciec lub matka to SB w różny sposób realizowała
represyjne wobec dzieci, które były inwigilowane i/lub wyrzucane ze szkoły/studiów,
wyrzucane z pracy- i trudno jest obecnie tym dzieciom np. udowodnić (znaleźć dokument w IPN), że
to właśnie działania SB, między innymi nacisk na dyr. szkoły, nauczycieli, wychowawcy, spowodowały
relegowanie ze szkoły lub nacisk na dyr. Zakładu pracy, kadrową spowodował np. nie przedłużenia
umowy czasowej /zwolnienie z pracy. Dzieci mogły nie działać czynnie w podziemiu - a doświadczać
skutków represji z powodu działalności jednego z rodziców.
działania

Jeszcze jedna sugestia, w nowelizacja wprowadza (w ust. 5) zapis, że "W
przypadku osób uprawnionych oraz wdów i wdowców po osobach uprawnionych, którzy ukończyli 67
lat świadczenie pieniężne przyznaje się bezterminowo."
Zapis słuszny, ale jeśli zmieni się wiek emerytalny to emeryt- uprawniony do pomocy- świadczenie
stałe otrzyma dopiero kilka lat po przejściu na emeryturę. Jeśli wróci stary wiek emerytalny dla kobiet
-to będzie całkiem długo. Może sejmowi prawnicy mogliby zaproponować jakiś lepszy zapis?
W uzasadnieniu do inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
podane zostały liczby i kwoty przewidywane przed wejściem w życie ustawy i zrealizowane do
15.12.2015 roku. Między innymi: przewidziano na realizację ustawy 25 mln zł., a do grudnia 2015 roku
SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC w GDAŃSKU, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000295148
NIP 583-300-74-60 f REGON 220532063
Rachunek Bankowy: ING Bank Śląski S.A., NR 90 1050 1764 1000 0023 258Z 8545
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wydatkowano 0,27 mln zł., do grudnia złożono 552 wniosków o nadanie statusu opozycjonisty bądź
osoby represjonowanej (średnio na województwo 35). Zgadzamy się z senatorami RP, którzy podpisali
się pod wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, że ustawa nie spełniła swoich założeń i wymaga korekty, a przede wszystkim jest nazbyt restrykcyjna.
W związku z powyższym opiniujemy pozytywnie zmianę wysokości świadczenia pieniężnego z
400 zł miesięcznie na kwotę stanowiącą połowę najniższej emerytury oraz zwiększenie progu dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej i progu dochodowego na osobę w rodzinie.
W uzasadnieniu wniosku senatorowie podkreślili fakt, że znaczna część osób nie występuje z
wnioskami mimo posiadanych uprawnień do świadczeń materialnych. Naszym zadaniem podstawową
przyczyną powyższego faktu jest nadmierny rygoryzm ustawowy i nadmierny biurokratyzm.
Proponujemy znaczne uproszczenie i usprawnienie dla osób składających odpowiednie
wnioski- tzw. zasada jednego okienka /jednego urzędu/ a nawet jednego dokumentu.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej

Vice Prezes Robert Naklicki
Klaudia Meszczyńska Brożyna
Wojciech Woźniak
Tomasz Roguski
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. Szanowny Panie Marszałku,
swój zdecydowany sprzeciw wobec szyderczej tzw. nowelizacji ustawy o
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów

Wyrażamy

działaczach

politycznych zgłoszonej dnia 18.12.2015 pJł~€gipu"I<rfif~s·:9J~pód egidą J. Rulewskiego.

Wymieniona ustawa w najmnieJszym nawet stopniu nie wypełnia art. 19
Konstytucji RP, który w sposób precyzyjny nakłada obowiązek na państwo otoczenia
specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnic
uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w
określonym procesie historycznym. Artykuł ten mówi o wyjątkowym i specjalnym
traktowaniu osób, które przyczyni-ły się do uzyskania upragnion~j wolności i nicpodległości
Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która uczestniczyła w walce, a
więc w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do
upragnionej wolności i niepodległości Polski.
Pornoc tym osobom zgodnie z ustawą zasadniczą, musi więc mieć wymiar
specjalny i zapewniać godny poziom życia, więc intensywność i opieka państwa musi
odróżniać się In plus od powszechnego zakresu świadczeń (por. komentarze,
Wydawnictwo Sejmowe 2007).
Jak dotychczas represjonowani weterani opozycji niepodległościowej są o wiele
gorzej traktowani niż funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa PRL, co sprzeciwia się także
art. 2, art. 30, mt. 32 ust. 2 i art. 40 naszej Konstytucji.
Na marginesie: Pan Rulewski może dla siebie i swoich kmnratów zgłosić tak
"wspm1iały" projekt ustawy, a nam niech odda to, co dotychczas pobiera wraz z jemu
podobnymi "dobrodziejami".
Pm1ie Mm·szałku, stoimy na stanowisku, iż ustawa dotycząca Weterm1ów Opozy~ji
Niepodleg-łościowej winna być jedna, zwięzła, godna i satysfakcjonująca środowisko.
Zwracamy się więc do Pana Marszałka o pow.cianie o~z.ial.rleJ-za....
p~wanie i kształt projektu ustawy, który byłby w pełni zgodny z prawami zawartymi w
~?t:t_S!;~!ld~i._.W....p.ra.cacfi' t~h..F.Y.l].~U:,&~_oś?_ u:_~~Sfiiiczei1i"Łf."·--------·-~-·-·-··-

z poważaniem:

W załączenie pismo p. Beaty Szydło z dnia
2.09.2015 r. oraz oświadczenie dot. obecnej
sytuacji w naszej Ojczyźnie.

--··--------·-
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Warszawa, 02 września 2015 r.
Szanowny Pan
Jan Raczycki

Prezes

Stowarąszenia

Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze"
Szanowny Panie Prezesie,

Bardzo dziękuję za pamięć i zaprDszenie na Ogólnopolską Konferencjt; poświęconą
problemom osób represjonowanych w PRL. a zwłaszcza - w stanie woJennym. Niestety z
powodu wcześniej podjętych zobowiązań nie będę mogła wziąć udziału zarówno w konferencji,
jak i w spotkaniu z zaproszonymi gośćmi.
Kwestia osób represjonowanych w PRL - icil statusu społecznego i położenia
materialnego - jest jednym z najbardziej ·wstyd!i~-ych oraz urągających elementarnemu
poczuC-iu sprawiedliwości aspektów funkcjonowania fH RP. Stanowi ona część znacznie
szerszego, obejmującego praktycznie cale życie społeczne, 7jawiska rozmywania wartości.
Chaos. w którym świadomie zacierana jest granica między dobrem a złem, między tym. co
godne i tym, co podłe. między przyzv:oitością, a tym. czego robić po prostu nie wypada, a także,
co wyjątkowo bolesne. między ofiarą a jej katem.
Szczególne ubolewania rnusi wywoływać fakt, że kombatanci walk o Niepodległą .i
osoby represjonowane prL.eZ system komunistyczny traktowane są często jako zło konieczne.
a udzielane im wsparcie- jako jałmużna. A przecież Wolna Rzeczpospolita powinna okazywać
Im wszystkim ogromną wdzięczność i szacunek. wyrazający się między i1mymi szczególną
troską i opieką ze strony społeczeństwa oraz instytucji państwov.-ych.
Dziękując raz jeszcze za zaproszenie, tyczę osobom represjonowanym w PRL oraz Ich
Rodzinom zdrowia i \VSZelkiej pomyślności, a organizatorom i uczestnikom Konferencji
owocnych obrad.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

.

j

Beata Sz;df~~,-~,
---~
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Wice,p~cL;ć~~ral\;~i
Sprawiedliwości
..
\. _..

Warszawa, l9.12.2015r.

OŚWIADCZENIE
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zmasowanego ataku na suwerenność państwa polskiego, które
pod przywództwem demokratycznie wybranego Sąjmu, Senat11 i rządu kierowanego przez premier Beatę
Szydto oraz prezydenta Andrz~ja Dudę, próbuje wydobyć się ze stanu zapaści politycznej i gospodarczej,
będącego skutkiem wieloletnich skorumpowanych rządów ludzi układu okrągłostołowego z Magdalenki.
My, byli internowani, więźniowie polityczni i działacze niepodległościowi wyrażamy stanowczy
sprzeciw z powodu podważania autorytetu i niezalezności w/w organów państwa polskiego.
w okresie 26-letnich rządów w nowej Polsce dokonano, na niespotykaną skalę,
narodowego, a także umożliwiono niczym nieskrępowane pustoszenie krajowego
rynku przez zagraniczne koncerny i obcy kapitał. Towarzyszyła temu wszechobecna korupcja i oszustwa,
dokonywane przez ludzi z politycznego establishmentu, co doprowadziło do zubożenia społeczeństwa.
Nagminnie łamano prawa ludzkie przez przetrzym)"'l'anie niewinnych obywateli bez sądu, przez
niespotykaną na taką skalę inwigilację i zakładanie podsłuchów, po przyzwolenie na korupcję, nepotyzm
i wykluczenie ludzi sprzeciwu ze sfery życia publicznego.
Pi-zypominamy,

że

zawłaszczenia majątku

Nie możemy pozostać biernymi świadkami współczesn~j historii.
Nie pozwolimy, by wypowiedzi i zachowania dzisiejszych bankrutów politycznych udających opozycję,
którzy w wyniku w pełni demokratycznie przeprowadzonych wyborów utracili stanowiska i płynące z
nich korzyści, oczernialy rządzących i podźegały do nienawiści. Nie godzimy się na to i potępiamy znane
nam z historii obyczaje składania donosów na własny kraj do zagranicznych polityków i ich rządów, co
nosi znamiona zdrady stanu. Jako Polacy mamy prawo samodzielnie kształtować swoją przyszłość
według własnej woli i nikt z zewnątrz nie ma prawa ingerować w nasze stosunki wewnętrzne, Z\-vlaszcza
że wszelkie decyzje rządu i parlamentu polskiego podejmowane są z zachowaniem regu~
demokratycznych przyjętych w cywilizowanym świecie.
Przypominamy, że język, jakiego używają środowiska niektórych partii czy środowiska antypolskie,
pełen wyzwisk i porówna!'~ do zbrodniarzy komunistycznych i hitlerowskich pod adresem demokratycz.nie
wybranych władz Rzeczypospolitej Polskiej. przypomina mroczne czasy stalinowskie. Takimi
wyzwiskami obrzucano naszych Ojców- polskich patriotów skazywanych na śmierć.
Nie godzimy się na to, aby skompromitowane sitwy prawnicze, które nie przeszły Justracji i
dekomunizacji, w tym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, nadużywali prawa i
interpretowali je według własnych doraźnych potTZeb. Domagamy się zmiany Konstytucji idącej w
kierunku likwidacji Trybunału Konstytucyjnego. Podstawy prawne tego Trybunału tworzono w
mrocznych czasach stanu wojennego, podczas przygotowań do transformacji ustrojowej przeprowadzonej
przez komunistyczną dyktaturę Jaruzelskiego i Kiszczaka. Tak powstały Trybunał rości sobie dzisiaj
pra·wa do bycia ,.super sądem" ponad parlamentem. Wystarczającym organem jest Sąd Najwyższy, który
w pa1\snvach o utrwalonej demokracji nie ma prawa orzekać, czy ustawy przyjmowane w Parlamentach
są zgodne z Konstytucją. Może on jedynie dać wyktadnię uchwalonego przez parlament prawa, jeżeli
zaistnieją kontrowersje wobec jego rozumienia i do tego właśnie powinniśmy dążyć.
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Senacka
Komjsja Ustawodawcza

•

W zwi<JZku z nowelizacją ustavvy z dni.a 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 693) wnosimy o uwzględnienie w projekcie następujących zmian:
- zmianę nazwy w tytule ustawy na "o weteranach opozycji niepodległościowej" oraz zmjan

nazwy \v: art 1, art. 2 pkt.L art. 3, art. ·t art. 5 pkt. 1.2.6, art. 6 pkt 1, 2 akapit 2), pkt 3, art. 7, art.
14, art. 15 pkt. 1. 4 akapit l), 2). 3), 4-). art. 18 akapit 2Sc), art. 19, art. 20, art. 21 akapit Sa);
• wart. Z ust. l. po vvyrazie .,do dnia" skreśla się vvyrazy .,4 czer'Nca 19B9 r." a dodaje vvyrazy .,31
lipca 1990 1·.;" oraz
po wyrazie ,.prowadził-a" wykreśla się przecinek i dodaje wyrazy: .. nieodpłatnie, bez pobierania

wynagwdzenia ";
• wart 3. akapit l) litera a) po wyrazie "1956-,. skreśla się datę ..t'J8.9". a dodaje .,1990'';
- wart. ·1. akapit 1) po wyrazach .,przed dniem" skreśl::\ się datę ,.4-eei=W€a 1989J•.", a dodaje "31
lipca 1990 r.";
art. 9.ust.1. po wyrazach "Świadczenie pieniężne przyznaje się miesięcznie w wysokości"
wykreśla się cyfrę .,4Q~". a dodaje .. co najmniej średniej emerytury h:rajowej" oraz w pkt. 4
po wyrazach .. przyznaje się na'' wyl\reśla się wyrazy "alu-es 12 miesięey", dodaje wyraz ,.stałe"

-

oraz wykreśla się pkt. &,-et
- wart. 11

wykreśla się

zapisy

dotyczące

progów o przyznaniu

śvviadczenla pieniężnego;

- art. l]. po wyrazach .. Samorząd terytorialny" wykreśla się wyraz ,.łłiDż.e", a dodaje
,.ma obowiązek";

się

wyrazy

-w an. 15 pkt. l. po wyl'azach .. działające pr7..y" wykreśla się wyrazy .. ~affi-wejev;ódzkirłł",
a dodaje wyraz .,wojewodzie";
pkt. 2. Po wyrazie "powołuje" wykreśla się wyrazy .,rn:wz:ą~a", a dodaje ,.wojewoda".

Uzasadnjenie
ustawy jest zbyt długi. Nazwa "vo:eterani opozycji
niepodległościowej" będzie korespondować. z art. 19 Konstytucji RP. która mówi o weteranach
walk o niepodległość.
Dotychczasowy zapis

nazwy

Mając na względzie ustalenia wyroku TK (SK 35/08) należy stwierdzić, że posługiwanie
w ustawie datą 4 czerwca 1989 r., Jako dacie po której nie byio represji jest całkowicie
sprzeczne ze st<~nem f3ktycznym. W wymienionym wyroku TK ustalił następujące fakty:
a) od dnia 4· czerwca 1989 r. [tak samo jal< i wcześniej) aż do wydania wyroku w 2011 r. w obiegu
się

prawnym

funkcjonowały

nielegalne przepisy o stanie wojennym,

wcześniej) aż do wydania wyroku w 2011 r. ofiary
represji politycznych z okresu stanu wojennego były pozbawione konstytucyjnych praw i

b) od dnia 1· czerwca 1989 r.(tak samo jak i

wolności.

Z powyższych faktów wynika, że od dnia 4 czerwca 1989 r. osoby represjonowane w
stanie '\VOjennym były nadal represjonowane i dysl<:ryminowane prawnie, gdyż zostały
pozbawione konstytucyjnych praw i wolności, i nie mogły skutecznie dochodzić swych roszczeń.
Wszystkie te fakty są juz faktami historycznymi. potwierdzonymi wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego. a więc mającego moc dokumentu urzędowego w odniesieniu do ustalonych
faktów. Nikt tych faktów nie jest w mocy anulować lub zmienić. t jeszcze cytat z wymienionego
orzeczenia TK: "3. 7.4. Trybunał Konstytucyjily docenia działania ustuwodawcy zmierzające do
łagodzenia

skutkóv.•, które wywołało stosowanie prawodawstwa stanu wojennego.

Działania

jednak

takie mo[;Ją być przez ustawodawcę kontynuowane. Konstatacja ta nie zmienia
oceny, że rozpatrzenie dekretu o stanie wojennym oraz dekretu o

powyższej

postępowaniach

szczególnych jest konieczne dla ochrony wolności i prcnv jednostki.

Orzeczt::nie Trylumalu Konstytuc}y'nego otworzy bowiem drogę sqduwq dochodzenia swoich
praw osobom, które nie majq takich moih\.vości na gruncie dotychczas uhowiązujqcych regulacji.
Zoinceresowane osoby będą mogły w szczególności żądać wznowienia postępowania
karnego. Orzeczenie T1ybunał11 pmvinno umożliwić stworzenie warunków dla możliwie pełnej
ochrony prmv naruszonych obowiązywaniem dekretu o stanie wojennym oraz dekretu o
postępol.vaniach

szczególnych".
Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 16.03.2011 r. (sygn. K 35/08) uznał za
nielegalne Dekrety stanu wojennego stwierdzając m.in., że .. wydanie tego orzeczenia było
konieczne dla ochrony i w interesie wszystkich podmiotów konstytucyjnych wolności i praw.
Zapewnienie w ustcnvie skutecznej ochrony tych praw da tej pory nie było możliwe bez wydania
tego orzeczenia oraz ponvierdzał nadrzędną rolę Konstytucji".
W podobnym tonie wypowiedzieli się Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 2.04.2009 r.,
Prezes IPN dnia 1.2.05.2009 r. i prof. dr hab. W. Wróbel z Uniwersytetu ]agjęllońskiego na
zapytanie TK (Zarządzenie TK z dnia 12.07.2010 r.) w pismach skierowanych do Trybunału
Konstytucyjnego.
WłaściW<! d<it<l jest dzień 31 lipca 1990 r .. zakreślony w znowelizowanej ustawie o IPN z
dnia 29.04.2016 r.
Trybunał

Weteranem opozycji niepodległościowej może być wyłącznie osoba, l<tóra nieodpłatnie, a
z poświęceniem, ofiarnością i własnym kosztem prowadziła działalność na rzecz odzyskania
niepodległego bytu Państwa Polskiego. Natomiast osoby, które pobieraiy wynagrodzenia nie byly
dzia~aczmni lec11. wyłącznie najętymi pracownikami da wykonania okreśh)nej pracy.

Obecna wysokość świadczenia jest poniżająca dla weteranów i uwłaczająca ich godności.
Warto nadmienić,
proponowane jest przez resort MSW obniżenie emerytuJ· byłym
funkcjonariuszom SB do wysokości średniej emerytury krajowej. Utrzymanie w mocy wysokości
świadczenia weter;.-,nom opozycji mniejszej niż tym funkcjonariuszom jest dyskryminacją.
Marszałel< senior Kornel Morawiecki w dniu 22 kwietnia br. na spotkaniu Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represfonowanych z przedstawicielami organizacji skupiających działaczy
opozycji niepodległościowo-solidarnościowej wyraził opinię, że dla SB świadczenie mniejsze niż
średnia krajowa, a dla weteranów opozycji niepodległościowej vviększe od średniej krajowej.
Ponievvaż do dnia 20 kwietnia br. status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby
represjonowanej z powodów politycznych uzyskało w skali kraju 1007 osób, więc obciążenie
dla budźetu państwa będzie znikome. Zniesienie więc progów dochodowych jest całkowicie
uzasadnione, a świadrzenie winno być przyznane na stałe.

iz

Samorząd

terytorialny wg. obecnego zapisu w ustawie nfe jest zobowiązany do udzielania
jakiejkolwiek pomocy. Proponowana zmiana wart. 13 vvymusi na samorz,Jdach zainteresowanie
się tym środowiskiem. Należy uwzględnić w tym miejscu takie udogodnienia jak m.in. bezpłatną
pełną opiekę zdrowotną, pierwszeństvvo w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjnosanatoryjne ze zwnl nieniem z opłat klimatycznych. W razie zaistnienia takiej potrzeby
pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy
socjalnei zgodnie z wolą osoby zainteresowaneJ.
Realizacja ustawy należy do administracji państwa, więc Rady Konsultacyjne winny
powołane przy Wojewodzie. Zapewni to sprawniejsze działanie Rad.

być

Dobra zmiann ustawy pl~lyczyni się do \vypełnienia art. 19 Konstytucji RP, będzie też
zgodna z tradycją i nakazem moralnym, które nakładają na władze RP wszystkich szczebli
obowiązek otoczenia szczególną troską i opielą tych wszystkich, którzy z poświęceniem walczyli
o woiną i niepodlegh1 Polskę.
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Siedlce. dnia 8.06.2016 r.
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Senat RP
Komisja Ustawodawcza

\V nawiqzaniu do naszych poprawek vvniesionych dnia 14 maja 20 l 6 r. do
nowelizowanej ustawy z dnia .20 marca 2015 r. o clzialac::.::ach opo::yc:ii antykomunistycznej i
osobach repre.~j011011'W1.J'<'h z powodów polil,rcząl-'ch (Dz. U. z 1015 r., poz. 693) wnosimy
ponadto o uwzględnienie w projekcie usla\\Y następttiącej zmiany:
art. 15 pkt. 3. po wyrazie: ,.przy" wykrt•śla się wyrazy ,.:cmtąd •Nojewództ\..,.a''. a dodaje
.,\vojcwoda''. on1z po wyrazie ,.osób'' dod<~e się wyrazy ,,kt-óre uzyskały status weterana
opozycji niepodległościowef'.
W naszym piśmie z dnia 14 maja br. omyłkowo wpisany został do poprawki pkt. 2
w

artykule 15.

PRZE~1~~C.'_?ĄC.Y

J~ !&.:::;,._,.,

/l

l
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Sit>dlce. dnia 22.06.2016 r.

08-1'1 Cl SieJ!cc. ul. Sw;;;!t' ;j,uis~;1 4 l ;
tcl./i.:x (CC.5)M+l3-5l. i.J.5d4-936-1!l'1
~~' lWFCp~i:wp. pJ

Senacka Komisja Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wnosimy o uwzględnienie \V nowelizowanej ustawic z dnia 20 marca 2015 r. o
dzialac:zach opozycji anzvkon11mis(')lCznej i osobach represjtmmFCt11J'Ch z powodów

po!izvc:mych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693) - druk nr 59 - oprócz
ró\vnież poniższych

wcześniej zgłoszonych.

poprmvek:

l. W art. 7 wykreślić cały zapis, a dopisać: "Świadczenie i pomoc pieniężna
przysługuje
osobie, l<tóra
uzysl<ała
status Weterana opozycji
niepodległościowej".

2. Wart. 15. usręp 3 dopisać: ,,Posicdzenia Rady
t-La dziej jednak ni:i n1z na lnvattal".
3.

Dopisać

w mia•·ę potrzeb, nie

zapewnia Weteranowi poza lwlejl{ą
:i medyczną w publicznej służbie
zdrowia oraz leczeuie sanatoryjno-uzdt·owiskowe wraz ze zwolnieniem z
opłat klimatycznych".
nowy

artykuł

odl>ywają się

o

treści: ,.Państwo

doż)T\votnią, pełną opiekę zdrowotną

4.

Dopisać

artykuł o treści: "W przypadku śmierci Weterana przyznane
jest wypłacane dożywotnio współmałżonkowi pod warunkiem,
że pozostawał z nim w związku małżeńskim w oluesie prowadzenia przez
niego działalności, o której mowa w ustawie i nie był współpracowpUdem
organów bezpieczelistwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiernu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z
późn. zm.) oraz, że współmał'l:onel<: takiego świadczenia nie otrzymuje z
mocy niniejszej ustawy".

nowy

świadczenie

Uzasadnienie
Faktyczna liczba beneficjentów ustaw·y na dzid1 10 czerwca 2016 r. wynosi 1254
osoby. Biorqc pod uwagę te dane Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
oznacza to. iż '" przyszłości liczba uprawnionych wyniesie nąj"\vyżej kilka tysięcy osób.
Stanowi to mniej niż l 0% funkcjonariuszy SB olrzymqjących wyjątkowe przywileje
eme.rytalno-rentO\ve na,vet po tzw·. przygotowywanej tzw .•,obniżce" ich świadczc1i.

Nadmieniamy. że prawomocnym v.lyrokiem sądu twórców stanu wojennego uznano za
..grupę pr::estępc:q o clwrakter:::e ::brojnym". Ich oticerom natomiast za ich przestępczą
dzialalność wolna I>olska propomtie ustawowo emerytmy w w:ysokości 50% średniej płacy
krajowej. Do tej grupy uprzywil~jowanych należą także Komendanci Wojewódzcy MO
skazani prawomocnymi wyroki "za zbrodnie komunistyczne będące zarazem zbrodniami

przeciwko !udzko.\'ci ... ,..
Spotkania członków Rady Konsultacyjnej dv,ra razy

\V

roku nie załatwi żadnej spim'VY

środowiska. Uważamy. iż proponowany zapis winien znaleźć się \\1 ustawie, co usprawni
działanie Rad i przyniesie konkreme owoce. Poprawka była wnoszona na posiedzeniu w dniu
15 czerwca br.
Zapewnienie opieki medycznej dla nielicznej grupy weteranów nie obciąza budżetu
żadnymi kosztami. Dotychczas z 1254 osób upmw11ionych z turnusów sanatoryjnouzdrowiskowych korzysta od kilku do kilkunastu osób. Koszty więc z tego tytułu dla

budżetu są wręcz symboliczne.

Wdowy/wdowcy po weteranach otrzymując świadczenie nie obciązą budżetu,
ponieważ otrzymywać będą świadczenie po współmałżonku. Niniejsza poprawka jest
uzupełnieniem do wniosku przedłożonego przez senatora Rulewskiego.

Warszawa,\" stycznia2016 r.

PREZES
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
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Pan
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej Senatu RP
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w związku z pismem z dnia 5 stycznia 2016 roku (BPS/KU-034/59/4/15) przekazuję
swoje uwagi do projektu ustawy o zmtame ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Nowelizacja przedmiotowej ustawy jest uzasadniona i celówa dlatego z zadowoleniem
przyjąłem podjęcie tej inicjatywy przez Senat RP. Spowodowane jest to zarówno względami
aksjologicznymi, jak i wynikającymi z realizacji przedmiotowej ustawy w roku 2015 r.
W uzasadnieniu projektu ustawy znalazły się konkretne dane obrazujące zarówno liczbę osób
ubiegających się o status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej,
jak i skalę udzielanej pomocy finansowej. Odbiegają one w sposób zasadniczy
od przyjmowanych wcześniej podczas prac legislacyjnych założeń i szacunków. Dodatkowo
należy podnieść, iż z zabezpieczonej w budżecie państwa w roku 2015 na ten cel kwoty
wydatkowano na pomoc działaczom opozycji antykomunistycznej jedynie jej ułamek.
Te dwie okoliczności stanowią merytoryczne uzasadnienie dla modyfikacji przyjętych
rozwiązań, których celem powinno być znaczące poszerzenie kręgu uprawnionych
oraz podniesienie wysokości świadczeń.
Jak najbardziej zasadne jest zatem podniesienie progów dochodowych,
które uprawniają do otrzymywania stałego świadczenia pieniężnego, a także przyznanie
wdowie lub wdowcowi prawa do otrzymywania świadczenia po osobie uprawnionej (taki
zapis był zawarty w pierwotnym projekcie ustawy). Zgodnie z obecnym brzemieniem art.
9 ust. l ustawy świadczenie pieniężne przyznaje się w kwocie 400 złotych. Wyrażam opinię,
iż proponowana zmiana jego wysokości "w wysokości połowy najniższej emerytury" jest
rozwiązaniem niewystarczającym. Oznaczałoby realne podniesienie przyznawanego
świadczenia zaledwie o około 40 złotych. Realną i odczuwalną zmianą byłoby natomiast
ustalenie tego świadczenia w wysokości najniższej emerytury bądź kwotowego ustalenia jej
w podobnej wysokości.

lll~l\'i u! Pamh;c\ N;11·odowl"j Kumbja Śei)!,allia Zbrudni pnc·l'i\\ k<J NarotlO\Yi Pobkic•mu
ul. v\\Jlo~\·w ;. 02-b75 War:;zawa
te!.: (22) 581 8;'i 22
f;u;; \22) 581 H;, 2'1

www.ipn.gov.pl

Dodatkowo wskazuję, iż zgodnie z art. 2 ust l ustawy działaczem opozycji
antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia l stycznia 1956 roku do dnia 4
czerwca 1989 roku, łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła przewidzianą ustawą
działalność. W pierwotnym projekcie ustawy przyjętym przez Senat RP poprzedniej kadencji
okres ten był o połowę krótszy i wynosił 6 miesięcy. Wyrażam pogląd, iż celowym byłoby
rozważenie powrotu do wcześniejszej propozycji i przyjęcie 6 miesięcznego okresu
działalności opozycyjnej za wystarczającego do uzyskania stosownego statusu. Takie
rozwiązanie sprawia wprost, że znacząco poszerza się kręg osób uprawnionych przy
jednoczesnym odstąpieniu od zbyt rygorystycznego i formalnego warunku przyjętego
obecnie. Zarazem modyfikacja w tym względzie prowadziłaby także do uznania zasług wielu
działaczy opozycji antykomunistycznej, wobec których Rzeczpospolita powinna być
wdzięczna za odzyskaną wolność.
Niezależnie od przekazanych uwag i jednoznacznej akceptacji dla przeprowadzenia
bezzwłocznego zmian w przedmiotowej ustawie opowiadam się również za podjęciem w
przyszłości prac legislacyjnych nad całokształtem rozwiązań prawnych dotyczących działaczy
opozycji antykomunistycznej z uwzględnieniem różnorodnych postulatów i głosów płynących
z tego środowiska.

Instytut Pamit;:ci Narodowej ·· Komisja Ścigania Zbrodni przeciw·ko Narodowi Polskiennt
uL Wołoska 7, 02-675 \Narszawa
te\.: (22) 581 85 22
fax: (22) 581 85 2.4
www.ipn.gov.pl
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w odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. wystosowane w
z

przyjęciem

sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie ustawy o

działaczach

związku

opozycji

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (BPS/KU034/59 S/4/16) podnoszę, co następuje.
Proponowana zmiana kryteriów, od których
represjonowanej poprzez

wydłużenie

nadanie statusu osoby

okresu trwania tych represji do dnia 31 lipca 1990 r.,

opisana wart. l oraz wart. 3 ust. 3a ustawy, odnosi
więc

zależy

się

do przypadków incydentalnych. Tak

nowelizacja ta - istotna z punktu widzenia jednostkowych,

przypadków - w bardzo niewielkim stopniu
uzyskać

status osoby represjonowanej lub

Dotychczas Instytut

Pamięci

Narodowej

zmiany ustawowych kryteriów
zmianie.

wpłynie

Podkreślić

należy,

można
że

zasadnie

na

koło

przyjąć, że

mogących

opozycji antykomunistycznej.
l 00 tys., a po wprowadzeniu
statystycznie nie ulegnie ona

dotychczas o nadanie statusu

antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej

dramatycznych,

na wzrost liczby osób

działacza

szacował ją

często

wystąpiło poniżej

działacza

opozycji

2 tys. osób, co stanowi

zaledwie około 2 proc. wszystkich potencjalnie uprawnionych.
Proponowane podniesienie progów dochodowych
pomocy materialnej przez osoby, które
znaczące

zresztą

poszerzenie

kręgu

uzyskały

uprawniających

do uzyskania

stałej

stosowny status na pewno spowoduje

osób uprawnionych do pobierania tego typu

jest intencja ustawodawcy). Dotychczas Instytut

Pamięci

świadczeń

(taka

Narodowej (przy obecnie

----·-------------------------------------------------Instytut Pamh;ri Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni pn.eciwko Narodowi Polskiemu
ul. Woloska 7, 02-675 Warszawa teJ.: (22) 581 85 22 fax: (::!2) 581 85 24

www.ipn.gov.pl
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obowiązujących

progach dochodowych)

szacował ją

na kilka

tysięcy

- maksymalnie na około

9 tys. Po nowelizacji można teoretycznie założyć, że liczba ta może wzrosną o kilka tysięcy,
na pewno nie przekraczając jednak 15 tys. uprawnionych.
Są

to jednak tylko rozważania czysto teoretyczne i powinny być weryfikowane na

podstawie dotychczasowych, jUŻ rocznych doświadczeń. Tymczasem stałe świadczenie
uzyskalo do dnia 10 czerwca 2016 roku zaledwie 288 osób. Zważywszy, że warunkiem jego
otrzymania jest uzyskanie statusu osoby represjonowanej

lub

działacza

opozycji

antykomunistycznej można zasadnie założyć, że jeżeli nawet liczba osób, które wystąpią
o takie

świadczenie będzie

kilkakrotnie

większa

to nie przekroczy ona - pierwotnie

szacowanego - poziomu kilku tysięcy świadczeniobiorców.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2016 r., znak: BPS/KU-034/59/5/15, dotyczące
zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 59), w załączeniu uprzejmie
przekazuję opinię Prokuratorii Generalna Skarbu Pat1stwa do przedłożonego projektu.

'

/

Otrzymują:

1) adresat -1 egz.,
2) a/a -1 egz.

/

.. ~·

KR"51"4/16/KBU

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 59)

W związku Z otrzymaniem do zaopiniowania projekt/l 1/Sfa/J(J O zmianie IISta/J(J O dtja/aczach opoiJgi
afl(ykonJuJJi.r!J''"Z!'d oraz osobach nJpregoJJowai!JCh powodów poli(yczi!Jch (dmk smacki nr 59), zauważa się, co

z

następuje:

z

1.

We wprowadzeniu do wyliczenia w zmienianym ust. 1 w art. 9 rtslan:J dnia 20 marca 2015 r. o
difałaczach opoiJ!di anrykommlis(Jc-i!'d oraz osobach reprego11oWa'!)'ch zpowodów poli!J'CZ!!JCh (art. 1 pkt 2 lit. a
projektu) po wyrazach: "zwallęj dalęj "llqjlliższą emeryturą"" należy dodać wyraz: ,jeżeli", gdyż przyznanie
świadczenia pieniężnego jest uzależnione od spełnienia warunków, o których mowa w pkt l lub 2.

2.

W art. 2 projektowanej ustawy należy określić przedmiot zmian dokonywanych z urzędu przez Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Rep+esjonowanych. Wobec niejasnej regulacji zamieszczonej
w drugiej części art. 3 projektu i braku stosownych informacji w uzasadnieniu, wydaje się, iż zasadnym
wydaje się określenie terminu, w którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych powinien wydać decyzję zmieniającą decyzję w sprawie przyznania świadczenia
pieniężnego osobie uprawnionej.

3.

Wart. 3 projektu należałoby w prawidłowy sposób określić termin wejścia w życie ustawy, tj. zastąpić
wyrazy: "d~11"wyrazem: "termi11ie'~ Ponadto zwrócić należy uwagę, iż przepisy dotyczące stanowienia
prawa, w szczególności postanowienie § 45 Zasad techniki prawodaJPci!f, nie dopuszczają różnicowania
terminu wejścia w życie ustawy według kryterium rodzaju adresata tego aktu.

4.

W uzasadnieniu projektu:
1) w akapicie drugim na str. 1 należałoby skorygować informację dotyczącą upływu okresu od
wystąpienia zdarzeń, stanowiących podstawę przyznania szczególnych uprawnień osobom
represjonowanym. Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z preambułą i przepisami ruta/J(J dnia 20
marca 2015 r. o dtfalaczach opotyifi allryko,mmiJrycznej oraz osobm·h repregonowai!J~-h zpowodów polirycz'!Jch,
ustawa ta ma zastosowanie do zdarzeń zaistniałych w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4
czerwca 1989 r., czyli od upływu ostatniego dnia z pewnością nie upłynęło 60 lat;
2) nie wskazano, nawet przybliżonej liczby wdów i wdowców po osobach uprawnionych, którzy na
podstawie projektowanych przepisów uzyskają prawo do świadczenia pieniężnego. Tym samym
nie wskazano całkowitej wysokości środków fmansowych, które będą wydatkowane na
świadczenia przyznawane osobom uprawnionym.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2016 r., znak: BPS/KU-034/59 S/8./16, dotyczące
zaopiniowania nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr
59), w załączeniu uprzejmie przekazuję opinię Prokuratorii Generah1a Skarbu Państwa do przedłożonego
projektu.

Otrzymuj a:
1) adresat- 1 egz.,
2) a/a- l egz.

KR-51-4/16/KBU

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 59)

W związku z otrzymaniem do zaop1n1owania nowej wersji Ptr?ieklll u.rtmry o zmianie ustmry o
d:<jalatzacb opo:ry~ji an(ykotnmlistycznęj omz osobach represjotlowai!JCh powodów poli(yczn.ycb (druk .renac-ki nr 59),
zauważa się, co następuje:

z

Wątpliwości wzbudza zaproponowane brzmienie art. 13 ustaJJ:y z dnia 20 marca 2015 r. o dzjalat~ch
opozyfii antykotmtnistyczmj oraz osobat-h repre{jonowan_yd; z powodÓ11! polityczt(Ych (Dz. u. poz. 693, z póf;jl. zm.),
zgodnie z którym samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień
komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Natomiast
obowiązujący przepis stanowi, że samorząd te1ytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w
zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i
oświatowych. Mając na uwadze, iż w praktyce legislacyjnej często zdania wyrazone w trybie oznajmującym
de facto wyrażają nakaz postępowania, może powstać wątpliwość, czy opiniowany przepis nie nakłada
obowiązku na jednostki samorządu terytorialnego wykonywania określonego w nim zadania. Uznanie
obligatoryjnego a nie deklaratoryjnego charakteru przepisu mogłoby skutkować przyjęciem, że jednostka
samorządu terytorialnego poniosła wydatki, które powinny być jej zrekompensowane z budżetu państwa,
na zasadach określonych wart. 166-167 Konstytucji RP.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się ponowne rozważenie zasadności nadania nowego
brzmienia art. 13 HstmJ!_y
dnia 20 marca 2015 r. o dzjalaczat'h opozyfii tm(ykomllnistyczn~j oraz osobach
repre~jonoJJJan_ydJ zpmvodów poli(ycz'!J't'h.

z

Gdańsk,

dnia 1.02 .2016 r.

Pan Senator Grzegorz Bierecki
Przewodniczący Senackiej Komisji
i Finansów Publicznych

Budżetu

W odpowiedzi na pismo z dnia 1. 02. 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu
ustawy " O zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych
z
powodów
politycznych"
przedstawiam
stanowisko
Stowarzyszenia "Godność'.
Projekt ustawy uchwalony 20 marca 2015 r. oczekiwany był od kilku lat. Żle się stało
, że Rząd PO i PSL walcząc z PiS-m zablokował złożony w lutym 2008 r. przez ten
Klub projekt ustawy kombatanckiej opracowanej i przekonsultowanej przez śp min.
Janusza Krupskiego.
Ustawa ta zmierzała do ujednolicenia uprawnień kombatanckich osób walczących o
wolną Polskę do 1989 r. W ciągu tych 8 lat zmarło wielu represjonowanych. Dzięki
prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
wielu z nas otrzymało odznaczenia
państwowe.
Za tym, niestety, nie szło żadne wsparcie materialne dla
najbiedniejszych. Mieliśmy wiele sygnałów o biedzie wsród byłych działaczy.Kilka lat
temu w nędzy zmarł były członek Zarządu Gdańskiego NSZZ Solidarność Stefan
Korejwo. Móglibyśmy przytaczać także inne nazwiska, ale wielu ludzi wstydzi swej
biedy i nie chce aby ujawniać ich nazwiska. Widząc, że pomoc dla represjonowanych
ze strony państwa nie nadejdzie zdecydowaliśmy jako Stowarzyszenie Godność w
2013 r. wszcząć procesy za niesłuszne represje w stanie wojennym. Procesy przed
Gdańskimi Sądami nadal trwają. Odbyło się już około 100 rozpraw. Jest sprawą
znamienną, że sytuacją materialną byłych represjonowanych działaczy nie interesuje
się żadna organizacja rządowa. Instytut Pamięci Narodowej zbiera dokumenty
dotyczące represji byłych działaczy f w ostatnich kilku miesiącach przygotowuje
wnioski do odznaczenia represjonowanych Krzyżem Niepodleglości i Solidarności.
Urząd Kombatantow i Osób Represjonowanych zaczął wydawać legitymacje i zbierać
wnioski o przyznanie tego skromnego świadczenia. Jak wynika z uzasadnienia do
projektu ustawu Urząd wydał na przestrzeni 4 miesięcy 2015 r. wydał 91
pozytywnych decyzji. Czy świadczy to o braku zainteresowania ze strony
represjonowanych,do końca nie wiemy. Zgodnie z ustawą nie powołano dotąd
Wojewódzkich Komisji Koordynacyjnych. Zgłosiliśmy swojego przedstawiciela we
wrześniu ubiegłego roku. Ze względu na zawiłą procedurę wielu represjonowanych
niechętnie składa wnioski do IPN. Na nasz apel nasi członkowie składają takie
wnioski.W ich imieniu złożyliśmy do IPN około 40 wniosków o nadanie im Krzyży
Niepodległości i Solidarności. To robimy nie tylko dla naszych członków ale dla
innych, szczególnie tych z małych miejscowości, bo nie ma kto tego zrobić.

-2Z wieloma ludźmi z Polski utrzymujemy kantaki i pomagamy w sprawach
procesowych i innych.
Naszym zdaniem, zdecydowana większość represjonowanych zawiodło się na
ustawie uchwalonej 25. 05. 2015 r.
Obecna nowlizacja usiłuje w jakimś stopniu ją
poprawić . Wielu ludzi czeka na to symboliczne wsparcie od państwa, my to
rozumiemy i dlatego jesteśmy za tym aby jak najszybciej ją uchwalono. Zwiększenie
kwot świadczenia, poszerzenie osób uprawnionych o wdowy i wdowców, to
pozytywne poprawki. Przypomnieć należy, że w poprzednim projekcie wysokość
świadczenia wynosiła 800 zł. W ostatnim momencie zmiejszono ją do 400 zł.
Wycofano także zniżki na przejazdy pociągami. O tym chyba pamiętają panowie
senatorowie Bogdan Borusewicz i Jan Rulewski. Nie słyszalem ich protestów.
Uwaga zasadnicza: Proponujemy aby Pan Prezydent powołał Komisję, która
opracuje Kodeks Weterana Walki o Niepodległość gdzie zostaną zawarte
podstawowe uprawnienia osób walczących o wolną Polskę do 1989 r.
Prezydent cieszy się najwyższym szacunkiem w Polsce. Opracowanie takiego
dokumentu pod jego patronatem i zgłoszenie go do laski marszałkowskiej,
będzie dobrze 'odebrane wśród osób walczących o wolną Polskę. Ze swej
strony chcielibyśmy aby w pracach nad takim dokumentem pracował mec.
Antoni Łepkowski, który prowadzi nasze procesy nie tylko w Gdańsku ale
także na terenie całego kraju. Prosimy przekazać naszą prośbę do Kancelarii
Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Stanisław

Fudakowski
Sekretarz

Andrzej Osipów
Wiceprezes

Czesław

Nowak
Prezes
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Mli\ISTER
Rodziny, Pracy i Folityki Społecznej

DUSJ.072.1.2016.BB

Pan
Stanisław

Gogacz
Przevv·odnici:acv
Komisji Usta~~dawczej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadąjąc

na pismo z dnia 5 stycznia br. znal<;

BPS/KU~034/59/lll5

w sprawie

projektu ustawy o zmianie ustaV>)' o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
rcpresjono,:vanych z powodów politycznych (druk senacki nr 59), uprzejmie

W)jaśniam.

co następuje.
Podjęcie

prac nad p~iek1em ustawy t) zmianie usta"\\')' o działaczach opozycji

antykomunistycznej oraz osobach

repreąjonowanych

z powodów politycznych (druk senacki

nr 59) jest \.V)'razem szczegó1ne.i troski o spra...,...,y działaczy opozycji antykomunistycznej oraz

osób

repreąiono"vanych

z powodów politycznych. którzy pomimo działań na rzec1- przemian

ustrnjmvych w naszym Pcu1stwie znajdują się obecnie, z rótnych przyczyn, "" LTud.nej sytuacji
Y.yciO\vęj.

Pragnę zaznaczyć. że

2015 r. o

działaczach

popieram podjęcie prac nad

nowelizacją m>taVvy

z dnia 20 marca

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych

z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693, z póżn. zm.}.
Należy

wskazać.

że

obo\'viąztijąc<:

regulacje

dotyczące

działaczy

opo:z,ycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów pantycznych umiejsco\·Vione

w systemie

Ś'vviadc.zeń przysług:tliących

wojennych i okresu powojennego,

są

kombatantorn oraz osobom będącym ofiarami represji

żo.łnierzom zastępczej służb:y

wojskowej przymusowo

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach. zakładach n!d uranu i }?atałionach

budowlanych. czy
~vv

też

osobom deportovmnym do pracy przymuso\vej oraz osadzonym

obozach pracy przez HI Rzeszę i ZSRR.
śv,·iadczeń przysługujących różnym

To umiejscowienie

zostały dotknięte działaniem ~-ystemów

system przysługujących
Przedmiotov..y'
funkcjonujących

śv;.1ndcz.cń

projekt

skłania

do

przyjęcia

które

stanov..iska.

że

powinien być co do zasady skorelmvany.

za\\'iera

regulacje.

ktt'lrych

obecnie rozwiązań: w zakresie wysokości

stanO\:viących

dochodowych

totalitarnych

społecznym,

grupom

granicę

je~t

celem

modyfikacja

ś\viadczenia pieniężnego.

świadczenia pieniężnego.

do przyznania

progów
a

także

wprowadzenie prawa dla wdó"v i wdowców do poło\'\!)' świadczenia pieniężnego po
uprawnionych

do

działaczach

niego

opozycji

antykomunistycznej

oraz

osobach

reprcsjon<Jwanych z powodów polityc;znych.
Odnosząc się
zauważyć, że

obecnie

śv·.:iadczenie

to przysługuje w

przy zastosowaniu mechanizmu waloryzacji.
z

wysokością w·ypłacanych

i okresu powojennego
świadcr..en

v.ysokości Ś\'viadczenia pie11iężnego należy

do propozycji zmiany

wysokości

Wysokość

kombatantom oraz osobom

ś~'iadczeń pieniężnych

świadczenia

będącym

w łącznej

wchodzi: dodatek kombatancki w

tego

400 zł i jest ono podwyższane
ofiaiami represji wojennych

wysokości

'-vysokości

jest skQrelowana

208,17

zł.

405,28

W

zł. ryczałt

skład

tych

energetyczny

w wysokości 165,88 zł i dodatek kompensacyjny w wysokości 31,23 zł,
że

Koniecznym jest zaznaczenie,

żołnierzom

zastępczej

służby

węgla, kamieniołomach, zakładach

przymusowo zatrudnianym w kopalniach

rud uranu i batalionach budowlanych przysługują świadczenia pieniężne w
zł.

maksymalnie do 374,05
\"']płacane

w

zależności

skłt~d

W

od liczby

tych

świadcze11

pełnych miesięcy

\Vydobywania

łącznej wysokości

świadczenie pieuię:żne

wchodzi

trwania pracy

wojskO\\·'ej

wynoszące

od lOA3

zł

maksymalnie do 208.17 zł ot-az ryczałtenergetyczny w v..ysokości 165,88 zt
Z kolei osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo;;r.ach
pracy przez HI

Rzesżę

pełnych miesięcy

i ZSRR przysługuje jedynie

świadczenie pieniętne

w

zależności

od

tn·Vania pracy \vynoszące od 10,43 zł maksymalnie do 208:,. l 7 :1J.

Wysokość

wskazrutych

świadczeń

ulega

podV.I)'ższeniu

przy

zastosowaniu

mechanizmu waloryzacji.
Wprowadzenie w przypadku
dziala~zom

politycznych

świadczenia pieniężnego przysługującego upra~nionym

opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodó\v
ronviązania.

połoVv)' najniźszej

na podstawie którego

emerytury tj. obecnie

świadczenie przysługiwałoby

świadczenie to wynosiłoby

w V.'ysokości

440,23

zł, będ;.<.ie

2

stanowić odstępstwo

od zasarl

obejmujących

oraz innych grup

społecznych,

które

system świadczeti

podlegały

pieniężnych

różnym

dla kombatantów

fon:nom represji systemów

totalitarnych.
Odnośnie

projektowanego

dtl połov.y świadczenia pieniężnego

uprawnicniem

łub

opozycji antykomunistycznej
vvskazać,

rozwiązania dotyczącego objęcia

iz ze

względu

wdów i wdowców

po upravv'nionym do niego

działaczu

osobie represjonowanej z ptl\vodów polhycmych nalezy

na brok danych liczbowych

kłopotliv"yrri

jest oszacowanie jego

skutków finansov.ych.
Koniecznymjest zauważenie~
będących

że

Vv'dowom i ,.vdovv·c-om po kombatantach oraz osobach

otiarami represji wojennych [ okresu powojennego vvyplacane

pieniężne o łącznej wysokości 197,11 zt

są świadczenia

Świadczenia te, obejmują ryczałt energetyczny

w wysokości 165,88 zł i dodatek kompensac.yjny w wysokości 31 ,23 zł.
Wdowom

pozostałym po zołnierzach zastępczej służby

wojskowej przymusowo

węgla, kamieniołomach, zakładach

rud uranu i batalionach

zatrudnianym w kopalniach

budowianych przysługuje jedynie ryczałt energetyczny w Viysok.ości 165,&8 zł.
Z kolei wdowom i wdowcom

pozostał}'111

po osobach depmtowanych do pracy

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez

m Rzesźę

i ZSRR z tytulu ich

deportacji do pracy przymusowej, osadzenia w obozach pracy nie

przysługują żadne

świadc:t.enia.

Natomiast

przyjęte

w projekcie ustawy o zmianie ustl.'uvy o działaczach opozycji

antykomtmistycznej ol'az osobach represjonowanych z powodów politycznych
dotyczące

zn:Uany kryterium dochodowego

nałezy uznać
większego

upravvniającego

do

rozwiązanie

śv.tiadczenia pieniężnego

za wazny kierunek zmian, którego celem jest popravva warunków

kręgu działaczy opozy~ji

źycia

antyh1munistycznej oraz osób represjonowanych

z pov~·odów politycznych.
pod,~·yżs:r.ertfe

Projek.iowane

ś'""iadc.zenia pieniężnego
prz.ekrac.zającej

dochodu

stanowiącego

osobę

przekraczającej 100%
będzie możlhvość

do

przyznania

dla osoby samotnie gospodattyącej z dotychczaso;,;vą.t kwoty nie

120% najnizszej emerytury do kwoty nie

emerytury oraz na

granicę

przekraczając,ej

170%

najniż..szej

w rodzinie osoby upra\mionej z dotychczasowej kwoty nie

najnizszej emerytury do kv.-uty 150 % najni'7~<>zej emerytury stanowić

uzyskania upra\v:uie.nia do tego

osób niż ma to miejsce obecnie.

świadczenia

p.rzez znacznie szerszy

krąg

Odnosząc się

finansov.•ych

do

\Vejśda

wyraż"onej

w

życie

w piśmie

ustawy"

.z dnia 5 stycznia

należy

zaznaczyć

prośby

_,ocenę

o

skutków

ze oszacowan.ie skutków
możliwe.

finansowych proponowanych zmian jest bardzo trudne, o ile w ogóle

Autorz.y projektu \V uzasadnieniu do projektu m.'rnCają uwagę na diametralnie rózne szacunki
dotyczące

potencjalnej

liczby

osób

ewentualnie

Dodatkowo brakjestjakichkolwiek infcmuacji o sytuacji dochodowej
Fakt krótkiego okresu
ograniczonej \vied7.y o
liczbę świadczeń

obowiązy\''ania

świadczeń.

do

uprawnionych
tychże

osób.

przedmiotowej usta\\>')' a co z tego wynika

przysługujących świadC'z.eniach,

bezspornie

Urząd

dotychczas przyznanych przez

miał ·wpłj'\V

nievv·ielką

na

do Sprnv•/ Kombatantów i Osób

Represjonowanych. Dlatego też do oceny potencjalnych skutków finansmvych

przyjąć należy

dane Instytutu Pamięci Narodowej. który to szacuje Hczbę osób represjonowanych na 30 tys.
Przyjmując

podstawę

za

ogółem

w gospodarsnvach domowyc:h
upra,.vniających

strukturę

wedhlg

wysokości

docht1dów na

osobę

z 2014 r. podniesienie progów dochodowych

do ś:wiadczeń oznaczałoby wzrost potencjalnej l.iczby uprav.-nionych do

świadczeń pieniężnych

odpov.riednio:
liczby uprawnionych z ok. 31%

ogółu

do

-z 120% do 170'Hi dla osób samotnych- wzrost liczby uprav\''llionych z ok. 42%

ogółu

do

- z J00%, do 150% dla osób w rodzinie

~ '~'zrost

ok. 57% ogółu. tj. wzrost o ok. 85%;
ok. 66% ogółu, tj. wzrost () ok. 55%.
Jednocześnie
oznaczałby

wzrost '\\')'sokości

świadczenia

z 400 zł do połowy najniższej e,merytury

wzrost wysokości tego świadczenia o l 0%.

Wprowadzenie powyższych dwóch zmian spowodowałoby wzrost potencjalnej liczby
upra\vnionych do

świadczeń pieniężnych

osób samotnych) do ok.
mcznej z 45-61 mln

zł

17~2-19,7

9.3-12,7 tys. osób (w

zaleŻilości

od lic:.t.by

świadczenia

w skali

do 91-105 mln zł.
rozwiązania dotykają

opozycji antykomunistycznej

politycznych.

ok.

tys. osób oraz wzrost \vydatków na

Przedstaw·ione w projekcie ustawy
dziaJaczy

z

Jednakże

przy

oraz

rozpatrywaniu

bardzo

ważnych

osób represjonoVv'<.ilnych
uprm:vnień

dla

problemów

z powodóv.r

działaczy

opozycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych koniecznym jest

Z\vrocenie uwagi na

sytuację

innych grup

społecznych,

które równiet

oc-zekują

pomocy

i "'·sparcia, bądź zwiększenia zakresu już przysługujących uprawnień.

4
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Odpowiadając na pismo z dnia 30 czerwca br. znak: BPS/KU-034/59tl/16 w sprawie

\Vskazania skutków finansowych związanych z uwzględnieniem w podwójnym wymiarze
t•kresów, o których mowa wart. 3 pkt l ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
;mtykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz.
693, z póź11. zm.), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Uwzględnianie
l

w podwójnym wymiarze okresów, o których mowa w art.3 pkt l ustawy

dnia 20 marca 20 15 r. o

działaczach

opozycji antykomunistycznej oraz osobach

represjonowanych z powodów politycznych, w miejsce dotychczasowego
okresÓ\V w pojedynczym wymiarze
uprawnień

do

świadczeń

będzie miała wpływ

uwzględniania

tych

jedynie na ewentualne uzyskanie

emerytalnych lub rentowych w przypadku ubezpieczonych, którzy

w przeciwnym razie nie mieliby wystarczającej liczby okresów składkowych i nieskładkowych
(o

uzyskania prawa do

świadczeń.

Nie

będzie

otrzymywanych lub przyznanych w przyszłości

natomiast

mieć wpływu

niemożliwe

osób, które

wysokość

świadczeń.

Ewentualne skutki finansowe dla Funduszu Ubezpieczet1
uwzględniania

na

Społecznych

z

tytułu

w podwójnym wymiarze okresów, o których mowa w art.3 pkt l ustawy,

do oszacowania z powodu braku jakichkolwiek informacji
mogłyby zostać objętych

liczby lat, które

tym

rozwiązaniem,

mogłyby być uwzględnione.

Ze

obrazujących liczbę

jak również informacji

względu

na fakt

są

dotyczących

że dotyczyłoby

to jedynie

ubezpieczonych, którzy

korzystając

z tego

rozwiązania

uzyskaliby prawo do

świadczenia

emerytalno-rentowego (w tym renty rodzinnej), do którego nie mieliby prawa w innym
przypadku,

należy uznać, że byłyby

Ubezpieczel1

Społecznych

to wypadki jednostkowe, a skutki finansowe dla Funduszu

minimalne.

2

11 stycznia 2016 r.
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związku

z pismem Szanownego Pana

Marszałka

z dnia 3 grudnia

2015 r., dotyczącym kwestii związanych z realizacją ustawy z dnia 20 marca
2015 r. o difałaczach opozydi antykomunistyczneJ oraz osobach repres.fonowatrych

zpowodów pofitycz1!Jch, proszę przyjąć poniższe informacje.
Do
wpłynęło

Urzędu-

od

wejścia

w

życie

ustawy tj. od dnia 31 sierpnia 2015 r.-

blisko 600 wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Spośród

tych 600 spraw, w ok. 150

musieliśmy zawiesić postępowanie, gdyż

strona nie

dołączyła

iż

funkcjonariuszem ani współpracownikiem komunistycznego aparatu

nie

była

bezpieczeństwa.
że

Z kolei z informacji z Instytutu

Pamięci

do Prezesa IPN z wnioskiem o wydanie takiej decyzji

osób,
do

do swojego wniosku decyzji Prezesa IPN

więc należy spodziewać się, że

Urzędu

potwierdzającej,

Narodowej wynika,

zwrócił: o się

ok. 11 00

wkrótce kolejnych kilkaset osób

wniosek o potwierdzenie statusu działacza lub ofiary represji.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-06; fax 22 661-90-73
v.rww.udskior.gov.pl

złoży

Wydaliśmy
żadnej

jeszcze

pieniężnego,

decyzje

odmowne

się

z

otrzymało,

powodu

do

świadczenia.

Oczywiście

takie osoby

status; me

wydaliśmy

osób, którym potwierdzono status,
comiesięcznego

wnioski o przyznanie

z czego 100 osób je

uprawniającego

700

Spośród

decyzji odmownej.
złożyły

204 osoby

potwierdzających

ok. 350 decyzji

świadczenia

a w przypadku 16 osób wydaliśmy

przekroczenia

progu

dochodowego

Przekroczenie tego progu wynosiło od 20

zł

do

zł.

są

informowane przez
pieniężnej,

o przyznanie jednorazowej pomocy

uprawniające

(a w

do pomocy

wyjątkowych

przypadkach,

owych 16 osób, wnioski o
już ją otrzymały, zaś

jednorazową

pomoc

świadczenia pieniężnego

odstąpić). Spośród

w ogóle od nich

pomoc złożyło 7 osób, z czego 4 osoby

są rozpoznawane.

pieniężną zwróciły się

już ją otrzymało, pozostałe

46 osób

przy udzielaniu której progi

w przypadku

można

sprawy 3 osób

jednorazową

O

są wyższe niż

Urząd, że mogą ubiegać

sprawy

są

122 osoby, z czego

rozpoznawane

(Urząd

nikomu

nie odmówił udzielenia takiej pomocy). Średnia wysokość takiej pomocy
wynosiła

ok 4 775

zł,

przy czym

najwyższa

kwoty pomocy to 36 000

zł,

a najniższa to 1300 zł.
ł4czna

ok. 330 tys.
w

życie

zł.

ustawy

w bardziej

kwota wydana przez

Urząd

W chwili obecnej zatem można
uniemożliwiło

znaczącym

na oba te

świadczenia

wynos1

postawić tezę, że późne wejście

wydanie zarezerwowanych w

budżecie środków

realizację

stopniu (rezerwa celowa na

ustawy wynosi

25 mln zł).

W chwili obecnej me napotykamy na
potwierdzania

danej

osobie

statusu

żadne trudności

działacza

represjonowanej. Szczególnie istotna jest tu pomoc,
w zgromadzeniu
czemu

Urząd

dowodowe.

materiału

w

dowodowego Instytut

niewielu przypadkach musi

opozycp

w proces1e
czy

jaką świadczy

Pamięci

osoby
stronom

Narodowej,

prowadzić

dzięki

postępowanie

zakłóceń

Bez

też

przebiega

proces

do wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw
żadna

represjonowanych, aczkolwiek jeszcze
powołana.

Jest to

ZWlązane

środowisk

dawnych

wyjściem

z

selekcji

działaczy

rada nie

opozycji i osób

została

składu

formalnie

przez nas na przeciw postulatom

działaczy i uzależnieniem wyrażenia

na powołanie danej osoby do

kandydatów

formalnej zgody

rady od przedstawienia przez

nią

decyzji

Prezesa IPN o_ braku współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa.
Moje liczne kontakty z przedstawicielami
opozycji antykomunistycznej
oni, jako jeden z
wskazują,

prowadzą

najważniejszych

by organy

środowisk zrzeszających działaczy

do jednoznacznych wniosków: wszyscy

warunków kreowania

składu

powołujące dopilnowały, iż każda

osobowego rady

osoba

powołana

w skład rady przejdzie stosowną procedurę w IPN. Argumentują oni, że skoro
członkowie
działaczy

rad mają być reprezentantami całego lokalnego środowiska

opozycji antykomunistycznej, skoro maJą pośrednio decydować

w niektórych

przypadkach

kto

dostanie

status

antykomunistycznej, a kto nie, to nie

może być

że

wart. 4 ustawy.

oni sami spełniają warunek
Zobowiązałem się

określony

na

powołanie

że

ten ich postulat

środowisk

będę realizował wyrażając

konkretnej osoby do rady. Wydaje

w przyszłości wymóg taki

opozycji

wątpliwości,

jakichkolwiek

zatem wobec moich rozmówców ze

opozycji antykomunistycznej,
swoją zgodę

działacza

należałoby sformalizować

się

przy tym,

że

odpowiednim zapisem

ustawowym.
chciałbym

Na zak01l.czenie

podzielić

refleksjami o bardziej ogólnym charakterze. Nie
została przyjęta

dawnych

bardzo

działaczy,

źle

którzy

całości

stę

Marszałkiem

z Panem

będę ukrywał, że

nowa ustawa

przez wielu zainteresowanych. Jest

uważają

jej

rozwiązania

zastąpienie

w

świadczenia

finansowe i rzeczowe dla osób uprawnionych

przez

nową

ustawę,

za z gruntu

statusu materialnego. Tmdno tym poglądom

która

odmówić

złe

będzie

racji.

duża

grupa

i postulują jej
przewidywała

niezależnie

od ich

Gdyby jednak uznano za
funkcjonującej
następującym

-

ustawy, to w naszej opinii należałby

nowelizacji obecnie

poświęcić szczególną uwagę

problemom:

rozważeniu

możliwość

właściwą koncepcję

uzyskiwania

podniesienia progów dochodowych,
świadczeń,

co

poszerzyłoby krąg

-wprowadzeniu do ustawy zasady
zapobiegłoby

automatycznemu

beneficjentów ustawy osób

osób uprawnionych,

"złotówka

wykluczaniu

przekraczających

z

warunkujących

za

złotówkę",

grona

co

finansowych

progi dochodowe o kilka-

kilkad7:iesiąt złotych,

-wprowadzeniu do ustawy możliwości udzielania przez
pieniężnej

nie tylko jako jednorazowej, ale i okresowej, co

możliwość objęcia

-

pomocy

zapewniłoby

niektórych osób systematycznym wsparciem,

rozważeniu

uzyskania

Urząd

świadczeń

przyznania

działaczom

opozycji

opieki zdrowotnej poza

an?Jogicznych jak

dziś obowiązują

Wobec znacznej

śmiertelności panującej wśród

pierwszeństwa

kolejnością,

do

na zasadach

kombatantów i ofiary represji wojennych.
tych ostatnich, tego- typu

uprawnienie nie powinno doprowadzić do wzrostu liczby osób mogących
z niego

korzystać,

- powierzenie przedstawicielom wojewódzkich rad konsultacyjnych
możliwości

prowadzenia wywiadów środowiskowych, które pozwoliłyby

weryfikować prawdziwość

danych o stanie majątkowym podawanych przez

wnioskodawców.

uprawnione

Osoby

z wielką niechęcią odnoszą się

do ingerencji w proces przyznawania świadczeń organów opieki społecznej,
a taka środowiskowa samopomoc i samokontrola byłaby dla nich zapewne
do zaakceptowania,
- poparciu rozwiązań, które zostały wniesione do Komisji ds. Petycji
Sejmu RP przez jedno ze stowarzyszeń zrzeszających dawnych działaczy
opozycji, zmierzających do przyznania działaczom analogicznego prawa jak

..

kombatantom i ofiarom represji powojennych poprzez zaliczenie okresów
działalności

stażu

opozycyjnej w wymiarze podwójnym do

pracy przy ustalaniu

prawa do emerytury.
Zdaniem
które zawarte

Urzędu, należałoby także rozważyć
były

wszystkie inne propozycje,

w projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji

Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej
zgłoszonym

i

w

Sprawiedliwości,

odniesieniu się do

ubiegłej

przez

Klub

aczkolwiek analiza ta winna
obowiązującego

Jestem przekonany,
znacznie

kadencji

poszerzył:oby krąg

że

być

Parlamentarny

Prawa

oparta na kompleksowym

prawa kombatanckiego.

pozytywne

załatwienie powyższych

osób usatysfakcjonowanych z

spraw,

obowiązujących

w naszym kraju regulacji adresowanych dla walczących o Wolną Polskę w latach

1956-1989.
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5 Stycznia 201() r., dotyczącym projekhl

USfalJ!)' O

zuJitmie

oporyfji antthtlfutiis!]'t·iftęj oraz osolkre:h repre!fonoJPt11!1_~ch

UStaW) O d:jałatz:J~,tJ

z powodffw

poli!Jt'tl!Yt:h,

pr.ledstawiam sranowisim Urzędu.

Pozyry\\rnic oceniamy kierunek zmian, które
korzystania ze
opmr.ycji

świadczet-i

finansowych

antykomunistycznej

osób

·większej

z111ierzają

do

umożliwienia

liczbie dawnych

represjonowanych

z

działaczy

powodów

polirycznyc h.

Nie będę jednak uh·ywal wątpliwości wobec proponowanych romri}l,Zati,
które przewidują pewne świadczenia finansowe dla wdów/wdowcbw po

osobach zaanga:i.owanych w

dziaJaJność niepodległościową.

Jest to powielanic

:t.le ocenianych na ogół rozwiązań fun1ccjonujących w prawie kombatanckim,
których skutkiem jest pr~te1<a:r.pvan1e ok. 350 m1n zł rocuue (a w larach
wcześnicjs%ych

były

to kwoty jeszcze wyż&ze) na Ś'lviadczenia dla osób

l'r1.~d do Spraw Kombata.ntc)\v i Os.ób Rept·c~jonowanych
uL Wspólna 2./4, 00-926 \\f-,u:-s:z~t\V:'I; tel22 661-87-06; fax 22 66·1 ~90-7:3
\'>/\V\1,:.

udskior.gov.pl

niezaangażowanych w

działalność niepodlęgłośdową.

Gdyby te pieniądze

przeznaczyć na pomoc dla najuboższych kombantntÓ\V, skutkowa~oby to 35-

lu:otnym wzrostem wydatków na tę g1upę społeczną i zaryzykuję tezę,
że rozwiązał,o by

uważam

to

zdecydowaną większość boląc:r.ek

tego

środowiska.

Dlatego

za sluszny pogląd wielu przedsta\vicidi środo\visk byłej opozycji,

by środki z

budżetu

w działalność

patistwa szły wyłącznie do osób zaanga:i.owanych

niepodległościową_

będziemy mieli pewność,

z-e

przynajmniej aż do momentu-. kiedy

-

wszystkie bytowe problemy tych osób zosrały

roZ'N'lązanc.

\X..' odniesieniu do skutków finansowych proponmv.ranych znuan

d1cialbym

zauważvć,

411f)'kómllnist_ycznęj oraz

by

Urząd

że

okres

realizacji

ttsttt'IJ!)'

o d2!J"aiat·zach

opozyrji

o.sobacb repregonowm!Jch zpowodów polif.yr-·2/,.'tlcb był zbyt krótki,

- w oparciu n nabyte doświadczenie i ii1forma.cje - mógł v;1arygodnie

oszacov..tać skutki fina,nsowe proponowanych roz'Wiązru.1. \\7ydajc się jednak,
żę

koszty ustawy

mogłyby zost.ać wiarygodnie oszacowane

pochodz•tcc z dwóch

instytucji~

Instytutu

Pamięci

w oparciu o dane

Narodowej oraz l\.1inisterstwa

Rodziny, Pracy i Folityki Społecznej.
Picrws.:r.a

7.

nich powinna posiadać choćqy przybliżone informacje

o liczbie osób zaanga7.owanych

w

dział:dność

niepodlcglościową

oraz

represjonowanych z tego tytułu w latach t 956-1989 r. Do ustalonej w ten
sposób liczby moźna by odnieść dane o stnikturze dochodów w polskim
społcczet1.st\vie,

posiadane zape\vne przez Nfinisterstwo Rodziny, Pnu:...-y i Polityki

Społecznej~ zakładając że dochody wśród populacji dawnych działaczy opozycji

i osób reptes)onowanyd1 nie nSznią się statystycznie

znacząco od przeciętnej dla

całego społeczeństwa.

Jeśli chodzi o uwagi szcz<.~gółowe, to doprecyzmvania wymaga przepis

art. 2 ~ czy zmiana decyzji z urzędu dotyczyć ma tylko decyzji przyznających
świ:'ldczenie

i ma

polegać

na automatycznej wypłacie Ś\viadczenia w \~.tyższcj

\\rysokośd (co sugetuje treść arr. 3 z odmiennym tenninem wejścia w życie

usra"'-'T dla osób w stosunku do których wyda110 już ta.lcic dccy:zje), czy też ma
objąć również decyzje ueg.atywne, wydane gdy np.

dochody strony

przekraczały

nalczałby

dodatkowo

kryterium dochodowe. \X' tym ostatnim przypadku

....

rozstrzygnąć,

czy

podnoszącej

progi

świadczenie

ma być placone od wejścia w Zy'de ustawy

uprawniające

do pomocy, czy

też

od momentu

złożenia

wniosku (czyli wstecznie, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustav.ry o difałczach opot)'fit·.. .).

·;
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w związku z podjętymi w Senacie RP pracami nad
z dnia 20 marca 2015 r. o

d!(jałac:::pch

w Sejmie petycji w sprawie

zaangażowanych

kwestii, które warto

zwiększenia

chciałbyrn zasygnalizować

rozważyć

uprawnień

do

osób

Panu

.l\tlarszałkowi

kilka

w dalszych pracach legislacyjnych.

Popieramy zaproponowane przez senatorów

opozycJl

także nawiązując

w walkę o niepodległość Polski po 19 56 r. (petycje BKSP-145-

14/15 i BKSP-145-27 /15),

podwyższeniu

ustawy

opovifi anrykomtmistyc!(Jtf!j oraz osobach

repregonoJJJaf!Yt-h zpowodów poliryczf!Ych (druk senacki nr 59), a
złożonych

nowelizacją

progów dochodowych, co

antykomunistycznej

rozwiązania polegające

umożliwi

korzystanie

ze

działaczom

dawnym

świadczeń

na

pieniężnych

przewidzianych w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. w większej skali niż obecnie.
Nasze

doświadczenia

z realizacji tej ustawy

pozwalają postawić tezę, że

kryteria dochodowe, których nieprzekraczanie warunkuje
stałych świadczeń pieniężnych, zostały

z tym prawdopodobnym jest,

że

możliwość

uzyskania

ustalone zbyt rygorystycznie. W

wydatki

Urzędu

na

realizację

obecne

związku

ustawy w 2016 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; teł. 22 661-87-06; fax 22 661-90-73
Vv"W'.V. ud ski o r. gov. p l

przekroczą

ledwie

budżetowej

zł,

S mln

co stanowi jedynie 10%

środków

rezerwy

zaplanowanej na ten cel.

Nie zmieniamy jednak naszej negatywnej opinii (zaprezentowanej
w piśmie z dnia 12 stycznia br. do

Stanisława

Senatu RP, Pana Senatora
przewidują

pewne

zaangażowanych

w

świadczenia

przekazywanie ok. 350 mln
wyższe)

niepodległościową.
najuboższych

na

kombatantów,

większość bolączek
możliwe

zł

Gdyby

tę grupę społeczną

środki

zaangażowanych

momentu, kiedy

tego

niezaangażowanych

dla osób

pieniądze

te

skutkowałoby

i zaryzykuje
środowiska.

będziemy

to powielanie ułomnych

rocznie (a w latach wcześniejszych

działalność

w

które

finansowe dla wdów /wdowców po osobach

mieli

przeznaczyć

były

w

na

to kwoty

działalność

pomoc

dla

to skokowym wzrostem wydatków

tezę, że rozwiązałoby

to

zdecydowaną

Dlatego uważam za wskazane, by wszelkie

budżetu państwa

z

rozwiązaniach,

w prawie kombatanckim, których skutkiem jest

świadczenia

na

Komisji Ustawodawczej

Gogacza) o

działalność niepodległościową. Jest

rozwiązań funkcjonujących

jeszcze

Przewodniczącego

były

kierowane

niepodległościową
pewność, że

wyłącznie

do osób
aż

- przynajmniej

do

wszystkie ich bytowe problemy

zostały rozwiązane.

Wychodząc

warto

poza regulacje proponowane w projekcie senatorów, to

zastanowić się

nad poszerzeniem katalogu

uprawnień działaczy

opozycji

przysługują

osobom

o dwa przywileje, które w obecnym stanie prawnym
walczącym

o

niepodległość

do 1956 r.

Pie1wszym z nich jest przyznanic
do uzyskania

świadczet1

analogicznych, jakie
znacznej

działaczom

opieki zdrowotnej poza

dziś obowiązują

opozycji

kolejnością

pierwszeństwa

- na zasadach

kombatantów i ofiary represji. \Vobec

śmiertelności panującej wśród

tych ostatnich (rocznie ubywa ich

ok. 12,5 tys.), przyznanie tego prawa kolejnym kategoriom uprawnionych nie
powinno

doprowadzić

do wzrostu

bezwzględnej

liczby osób

mogących

z niego

korzystać.

Przy obecnym stanie prawnym szacujemy,

opozycji o potwierdzonym statusie

że

rocznie grupa

będzie przyrastała

działaczy

o ok. 2,5 tys. osób -

zatem nawet potencjalny wzrost liczby nowych wniosków (prawdopodobny po
przyznaniu dodatkowych

uprawnień)

nie powinien i tak

być wyższy

osób, które przestaną korzystać z tego przywileju wskutek

należałoby rozważyć,

możliwość

jest

nich z transportu kolejowego i autobusowego ze
mogą

ten nie
osób

czynić

to

z niego

dodatkowych kosztów dla

korzystających

można było by mówić

ze

wskazują

chciałbym poddać

zmian

wojewódzkiej

dla

liczba

najwyżej

budżetu, wynikających

w realizacji ustawy o d:;ja!aczach opozyg'i...

również

w innych jej obszarach i w

związku

z tym

pod rozwagę senatorów poniższe propozycje:

rady

konsultacyjnej

funkcjonariuszem

ani

me

że

czyli

że spełnia

wyrażając zgodę

na

powołanie

warunki

osoba

mogła

współpracownikiem

bezpieczeństwa,

powoływana

być

skład

przeszłości

w

komunistycznego

określone

w

aparatu

wart. 4 ustawy. Co prawda,

konkretnej osoby w

skład

rady, Szef

Urzędu

od przedstawienia przez kandydata stosownej decyzji Prezesa IPN

(albo potwierdzenia otrzymania
świadczyło

budżetu państwa, gdyż

oszczędności

- jednoznacznego wskazania w ustawie,

uzależniał ją

51% - analogicznie jak

kombatanckiego).

doświadczenia

potrzebę

na

korzystania przez

maleje rocznie o 27 tys. (zatem co

o mniejszej skali

śmiertelności środowiska

Nasze

zniżką

opozycp

kombatanci, ofiary represji i wdowy/wdowcy po nich. Przywilej

generowałby

dziś

śmierci.
działaczom

Drugim uprawnieniem, którego przyznanie
antykomunistycznej

od liczby

o

spełnianiu

zawsze spotykała

się

Krzyża \\i'olności

wru.unków z art 4), ale

i

Solidarności,

była

co

również

to praktyka, która nie

ze zrozumieniem, jako nie wskazana wprost w ustawie,

- zmiany usytuowania rad konsultacyjnych - w naszej opinii powinny
działać

przy wojewodach, co pozwoli

rządowej całość

spraw

związanych

z

skoncentrować
realizacją

w

rękach

administracji

ustawy. Ponadto

właściwym

s1ę

wydaje

powołanie

ogólnopolskiej

rady

działaczy

ds.

opozycp

antykomunistycznej przy Szefie UdSKiOR - jako organu opiniodawczego
i doradczego, który byłby zinstytucjonalizowanym głosem środowisk dawnej

opozycji antykomunistycznej. Podobna rada funkcjonuje przy Szefie UdSKiOR
na

podstawie

ustawy

kombatanckiej

represjonowane) i nasze
powielić również

rozwiązanie

opozycji,

środowiskowych,

które

pozwoliłyby weryfikować

danych o starile majątkowym podawanych przez wnioskodawców.

Osoby uprawnione z
przyznawania

działaczach

warto takie

1 osoby

przedstawicielom wojewódzkich rad konsultacyjnych

przeprowadzania wywiadów
prawdziwość

kombatamów

doświadczenia wskazują, że

na gruncie ustawy o

umożliwienia

-

(zrzesza

wielką niechęcią odnoszą się

świadczeń

organów opieki

do ingerencji w proces

społecznej,

a taka

środowiskowa

samopomoc i samokontrola byłaby dla nich zapewne do zaakceptowania,
-wprowadzenia do ustawy
pieniężnej

możliwości

udzielania przez

Urząd

pomocy

nie tylko jako jednorazowej, ale i okresowej, co umożliwiłoby

objęcie

niektórych osób systematycznym wsparciem.
Na

zakończenie chciałbym zadeklarować

idącą współpracę

a nowe

i pomoc, by proces legislacyjny

rozwrązarua mogły być

satysfakcjonujące.

ze strony

przebiegał

Urzędu

najdalej

szybko i sprawnie,

uznane przez ich adresatów za

możliwie

p.o. SZEFA
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Stanisław Karczewski
Marszałek

Senatu RP

~~~e~~
uprzejmie
Spraw
z

informuję

Kombatantów

Osób

środowisk

przedstawicielami

niepodległościowej,

i

które

Marszałka, że

Pana

dnia 22 kwietnia br.

Represjonowanych
zrzeszających

było poświęcone

marca 2015 r. o d:dalaczach opozyqi

zorganizował

dawnych

Urząd

do

spotkanie

działaczy

opozycji

m.in. nowelizacji ustawy z dnia 20

anrykomunistyc!{!l~j

oraz osobach reprcgonowa'!Jch

zpowodów politycz'!Jth.

Z

satysfakcją

niepodległościowych

pragnę

pozytywnie

poinformować,
odnieśli się

że

do proponowanych przez

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zmian w
ustawie, o których
Marszałka

pisałem

w

piśmie

środowisk

reprezentanci

wyżej

Urząd

do

wymienionej

z dnia 8 kwietnia br. skierowanym do

Senatu RP.

I tak,

działacze

opozycji antykomunistycznej

uważają,

podobnie jak

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

iż

nad nowelizacją ustawy powinny zostać uwzględnione

następujące

Urząd

w toku prac legislacyjnych
kwestie:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-06; fax 22 661-90-73
www.udskior.gov.pl

podwyższenie

działaczom
(zakłada

progów

korzystanie ze
już

to

dochodowych,

świadczeń pieniężnych

w

większej

dawnym

niż

obecnie

Urząd

pomocy

skali

projekt senatorów- druk 59);

- wprowadzenie do ustawy
pieniężnej

umożliwiłoby

co

możliwości

udzielania przez

nie tylko o charakterze jednorazowym, ale

umożliwiłoby objęcie

najbardziej

potrzebujących

również

okresowym, co

osób systematycznym wsparciem;

- uzyskanie przez byłych opozycjonistów pierwszeństwa w świadczeniach
opieki zdrowotnej oraz prawa do korzystania z 51%
i autobusowy, na zasadach analogicznych, jakie

zniżek

na transport kolejowy

dziś obowiązują

kombatantów

i ofiary represji do 1956 r.;
że

- jednoznaczne wskazanie w ustawie,
wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw
nie

mogła

być

przeszłości

w

komunistycznego aparatu
umożliwienie

świadczeń
byłaby

w

skład

opozycji antykomunistycznej

funkcjonariuszem

ani

przedstawicielom wojewódzkich

współpracownikiem

środowiskowych,

które

rad

konsultacyjnych

pozwoliłyby weryfikować

majątkowym

podawanym przez wnioskodawców.

niechęcią odnoszą się

do ingerencji w proces przyznawania

danych o stanie

Osoby uprawnione z

działaczy

powoływana

bezpieczeństwa;

przeprowadzania wywiadów
prawdziwość

osoba

organów opieki

społecznej,

a

środowiskowa

samopomoc i samokontrola

dla nich do zaakceptowania;

- zmiana w usytuowaniu rad konsultacyjnych. W naszym przekonaniu,
popartym przez przedstawicieli

środowisk

dawnej opozycji, winny one

wojewodach, a nie - jak stanowi ustawa - przy
pozwoli

skoncentrować

w

rękach

administracji

marszałkach

rządowej całość

działać

przy

województw, co
spraw

związanych

Działaczy

Opozycji

z realizacją ustawy;
powołanie

ogólnopolskiej

Antykomunistycznej przy Szefie

Rady

Urzędu

do

Spraw

do Spraw Kombatantów i Osób

byłby

Represjonowanych jako organu opiniodawczego i doradczego, który
głosem środowisk

zinstytucjonalizowanym
Podobna Rada

działa

dawnej opozycji

przy Szefie UdsKiOR,

zrzeszając

niepodległościowej.

kombatantów i ofiary

represji do 1956 r.
Jednocześnie

jako inicjator i gospodarz

zobowiązany przekazać

Marszałkowi, że

Panu

padły również głosy postulujące

opozycji

tego

czuJę

spotkania,

się

działaczy

ze strony dawnych

zniesienie w ogóle wszelkich progów

dochodowych, które są wyznacznikiem przyznawania świadczeń pieniężnych. Jak o
argumentu, z którym trudno
występują

się

nie

zgodzić, przywołano

ustawą,

ta

bez

względu

na dochody, pobiera

iż

będąryt"h

w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach

wqj'enf!Ych i okresu powqj'ennego z dnia 24 stycznia 1991 r.,
objęta'

fakt,

dzięki

progi takie nie

o/farami rcpregi

czemu

świadczenie

każda

osoba

w tej samej

wysokości.

Pragnę poinformować

byłych działaczy

Pana

Marszałka, iż

opozycji antykomunistycznej

będą

podobne spotkania

dotyczące

organizowane przez

Urząd

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych cyklicznie. Mam nadzieję,
efekcie

środowiska niepodległościowe poczują należny

uznanie oraz

troskę

głęboki

szacunek,

Pana

Marszałka

o

pełnej gotowości Urzędu

do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz mojej
nowelizacją

Im

osobiście

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o difalat"zach

oraz osobach rcpregonowmrych
korzystne

w ich

ze strony państwa polskiego.

Pragnę zapewnić

z

że

do

rozwiązania

w sprawy

opov~fi

związane

antykomunis!JCiflf!i

zpowodów poliryczf!Ych, mając nadzieję, że przyniesie ona

dla osób

zaangażowanych

w okresie komunistycznego zniewolenia.

w

walkę

o

Niepodległość

Polski

p.o. SZEFA
URZJ~DU DOSPRAW KOMBATANTÓW

Warszawa, 27 czerwca 2016 r.
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Szanowny Pan
Stanisław Gogacz
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Szanowny Pan
Grzegorz B' ecki
Przewod czący Komisji
Publ~nych Senatu RP
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

Budżetu

i Finansów

Szanowny Pan
Sew ński
Przewod czący
Komisja
Praw
Praw ądności i Petycji Senatu RP
ul. Wlejska 6
00-902 Warszawa
Michał

Człowieka,

Szanowny Pan/
Jarosław Dyd3.
Komisj~łtodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

S~nat'RP

ul. . iejska 6
D -902 Warszawa

w związku z wyznaczonym na dzie6. 28 czerwca 2016 r. wspólnym posiedzeniem Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na którym odbędzie się
pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 59), przedstawiam
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. \'{'spólna 2/4,00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-06; fax 22 661-90-73
Vv"\VW.udskior.gov.pl

poniżej

propozycje poprawek do projektu nowelizacji, uwzględniające w szczególności postulaty
zgłaszane wcześniej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zarówno w
formie pisemnej, jak również na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 15 czerwca 2016 r. przeze
mnie osobiście.

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych

l)

tytuł

ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego".

2) wart. l:
a)

skreśla się

pkt 1;

b) wpkt2:
- w lit. a na końcu wprowadzenia do wyliczenia dodaje się wyraz: ,jeżeli";
- skreśla się lit. c;
- lit. d, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Osobie uprawnionej, która

osiągnęła

wiek emerytalny

świadczenie pieniężne

przyznaje

się

bezterminowo.";

c) wart. 1 po pkt 2 dodaje

się

pkt 3 w brzmieniu:

"3) art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od dnia
stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
1) przebywała w:
a) więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku wydanego w
latach 1956-1990 albo bez wyroku jednorazowo przez okres dłuższy niż 48 godzin lub wielokrotnie
przez łączny okres dłuższy niż 30 dni, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę
niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce,

b) ośrodku odosobnienia na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
(Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 2l) za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę
niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce;";";

d) wart. l po pkt 2 dodaje

się

pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 4 pkt l) otrzymuje brzmienie:
,,1):

"która nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub zołnierzem organów bezpieczeństwa państwa,
chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie
wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i
suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce i";";

e) w rut. 1 po pkt 2 dodaje

się

pkt 5 w brzmieniu:

"5) wart. l 0:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pornoc pieniężna może

być

przyznana w

szczególności

na pokrycie kosztów:

l)

zakupu wózka inwalidzkiego;

2)

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3)

zakupu przedmiotów ortopedycznych;

4)

zakupu ułatwiających

5)

dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;

6)

opłacania

b)

pornocy

pracę

i

życie środków

pomocniczych, innych niż w pkt 1-3;

pielęgnacyjnej.";

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Pornoc pieniężnajest przyznawana w formie:
doraźnej- jednorazowej:

l)

pomocy

a)

w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń losowych - do wysokości
150% najniższej emerytury,

b)

na częściowe pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 - do wysokości 300% najniższej
emerytury;

2)

pomocy okresowej - do wysokości l 00% nąjniższej 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.

6. Pornoc

pieniężną

w fonnie

doraźnej

- jednorazowej przyznaje

się

nie

częściej niż

raz na 12

miesięcy.";";

c)

dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Pornoc pieniężną w formie okresowej przyznaje się na okres do 6 miesięcy.",
d)

w ust. 7 wyrazy: "ust. 3-6" zastępuje się wyrazami: "ust. 3-6a";";

f) wart. l po pkt 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6. po art. 11 dodaje się art. 11 a w brzmieniu:
"Art. lla. l. Osobie uprawnionej przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji
krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
I) kolejowego w l i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
- na podstawie biletów jednorazowych.
2. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. l pkt 2, korzystająca z
przejazdu w klasie l, 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.
3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów, o których
mowa w ust. 1 jest legitymacja lub decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych potwierdzająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych.";";

g) wart. l po pkt 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
,,Art. 12 a. Okresy, o których mowa wart. 3 pkt l uwzględnia się w wymiarze podwójnym przy
ustalaniu prawa do emerytury lub renty, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r.
' ' zm. ) ." ;"
poz. I 440 , z pozn.

h) wart. l po pkt 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
"8) po art. 12 a dodaje się art. 12 b w brzmieniu:
"Art. 12 b. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w szczególnie
uzasadnionych przypadkach może wystąpić, za pisemną zgodą osoby uprawnionej, do Prezesa
Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie osobie uprawnionej świadczenia, o którym mowa wart.
82 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t.j. Dz.U. z 2015 poz. 748).";"

.

i) w art. 1 po pkt 2 dodaje

się

pkt 9 w brzmieniu:

"9) mt. 13 otrzymuje brzmienie:
"Art. 13. Samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień
komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.";";

j) w 1 art. 1 po pkt 2 dodaje

..

się

pkt l Ow brLmieniu:

"l O) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
"Art. 14a. l. Tworzy się Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy Szefie Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy
w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z
powodów politycznych.
2. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków.
3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Repreąjonowanych spośród osób, które posiadają potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych.
4.

Członkowie

Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

5. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
organizację i tryb pracy Rady.";";

określi,

w drodze

zarządzenia,

k) wart. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
"11) wart. 15:
ust. l otrzymuje brzmienie:
"l. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych, działają przy wojewodach, którzy zapewniają im
obsługę techniczno-administracyjną.";

b) uchyla się ust. 2;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród, mających miejsce zamieszkania na terenie
danego województwa, działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z
powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych.";";

l) wart. l po pkt 2 dodaje

się

pkt 12 w brzmieniu:

"12) w a.It. 15 w ust. 4 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

"5)
przeprowadzanie na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 1 Osób
Represjonowanych, za zgodą osoby uprawnionej, badania środowiskowego w celu ustalenia
sytuacji dochodowej, majątkowej i rodzinnej osoby uprawnionej;";";

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. l. W stosunku do osób uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy pobierają
świadczenie pieniężne, SzefUrzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonuje z
urzędu,

w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany decyzji w sprawie przyznania
świadczenia pieniężnego, wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. l, w brzmieniu
dotychczasowym, w zakresie:
l)

wysokości

przyznanego świadczenia;

2) okresu na jaki zostało przyznane
osiągnęła wiek emerytalny.

świadczenie

osobie, która do dnia

wejścia

w

życie

ustawy

2. Do zmiany decyzji, o której mowa w ust. l, nie jest wymagana zgoda osoby uprawnionej.
3. Świadczenie pieniężne w wysokości, o której mowa wart. 9 ust. l ustawy, o której mowa wart.
l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się od dnia wejścia w życie ustawy.";

4)

rui. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. l. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i
osób represjonowanych z powodów politycznych powołane na podstawie dotychczasowych
przepisów rozwiązują się z dniem wejścia w życie ustawy.
2. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych działające przy wojewodzie zostaną powołane w
terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.";

5)

po art. 3 dodąje

się

mi. 4 w brzmieniu:

"Art. 4 W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

l)

wart. 5:
a)

po pkt 3 dodaje
"3a)

b)

się

pkt 3a w brzmieniu:

działacz opozycji antykomunistycznej- osobę, o której mowa wart. 2 ust. l ustawy
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2016 r.
poz .... )o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej;",

po pkt 22

dodąje się

pkt 22a w brzmieniu:

"22a) osoba represjonowana z powodów politycznych - osobę, o której mowa w art. 3
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o pomocy dla działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
o potwierdzonym statusie osoby represjonowanej z powodów politycznych;";

t

2)

wart. 47c ust. l otrzymuje brzmienie:
"1. Osoby, o których mowa wart. 43 ust. L inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci
opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach.";";

oraz

6)

działacze

po art. 4 dodaj e się art. 5 w brzmieniu:

"Art.5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i
1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) wart. 7 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

środkami

"4) ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2016 r. poz.
) ,, ''·'
.......
7)

po art. 5 dodaje się art. 6 w brzmieniu;

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia
ustawy.".

nastąpi ogłoszenie

miesiąca następującego

po

miesiącu,

w którym

Warszawa, dnia Altlipca 2016 r.

p.o. SZEFA
URZĘDU DO SPRA\\1 KOMBATANTÓW
l OSÓB REPRESJONOWANYCH
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Pan
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej
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w związku z pismem Pana Przewodniczącego z dnia 30 czerwca 2016 r.

(BPS/KU-034/59s/3/16,

dotyczącym

projektu

ustawy

o zmianie 11stauy

Od:dałaczacb opOiJ!t)Z antykotnttnis!Jt'i}1f!j oraz OJ'Obach repre.:f0110Wat!JCh z p01vodów

poliryczf!Ych, przedstawiam stanowisko

Urzędu.

Projektowana zmiana definicji osoby represjonowanej,
na wydłużeniu

końcowej

polegająca

daty okresu potencjalnych represji z 4 czerwca 1989 r.

na 31 lipca 1990 r., w naszej opinii ma charakter bardziej symboliczny
który

może wpłynąć

z ustawy.

Dzięki

politycznych
pod

rządami

będą

na

zwiększenie

wspomnianej

zmianie, formalnie

komunistów, ale- w wyniku
Przykładem

Szaniawskiego, ostatniego
przebywał

więźnia

taki,

świadczeń

jako okresy

represji

początek miały

jeszcze

różnych okoliczności- trwały

jeszcze

uznawane okresy represji, które swój

po 4 czerwca 1989 r.

(w którym

liczby osób uprawnionych do

niż

takiej sytuacji

może być

politycznego PRI--, który

sprawa

ś.p.

Józefa

opuścił więzienie

od 1985 r.) dopiero w grudniu 1989 r. Podobnie jeszcze

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-06; fax 22 661-90-73

W\.V\.v.udskior.gov.pl

po czerwcu 1989 r. mogły trwać okresy służby wojskowej (która wtedy trwała
Zlata), do której

ktoś został

powolany za

działalność niepodległościową

jeszcze

w 1987 czy 1988 r. Osoby takie i w obecnym stanie prawnym

mogą uzyskać

status ofiary represji politycznych, aczkolwiek bez wspomnianej

wyżej

przepisów okres niektórych represji
niż

UdSKiOR jako krótszy

ten, który

byłby
miał

zmiany

wskazywany w decyzji Szefa

miejsce w rzeczywistości (obecnie

co prawda Szef UdSKiOR nie wskazuje w swoich decyzjach okresu represji, ale
w

związku

z

propozycją

dodania do ustawy art. 12a, przynajmniej w niektórych

decyzjach wskazanym będzie to
Jeśli

chodzi o

robić).

przewidywaną wysokość środków

na pomoc

pieniężną

w rozbiciu na jej dwie formy, czyli jednorazową lub okresową, to możemy podać

tylko

przewidywaną relację między

środków

przeznaczanych na

nimi. Trzeba bowiem

świadczenia wypłacane

pamiętać, że wysokość

przez

Urząd

przy realizacji

ustawy o difalat'zad; opozyqi... ustalana jest corocznie w stosownej rezerwie
celowej w innej

wysokości,

będą pochodną wysokości

zatem wydatki na poszczególne rodzaje

ostatecznie przyznanych

świadczeń

Urzędowi środków

i liczby

wniosków złożonych przez osoby uprawnione.
Przewidujemy,
okresową

a

że

relacja

jednorazową będzie

pomocy udzielanej

środowiskom

między

wydatkami na pomoc

pieniężną

podobna do tej, która istnieje w przypadku
kombatanckim i będzie

wynosiła

ok. 1,2:100-

czyli pomoc okresowa będzie udzielana w wyjątkowych przypadkach.
Jeśli

chodzi

o

wysokość

planowanych

wydatków

związanych

z utworzeniem i funkcjonowaniem Rady do Spraw Działaczy Opozycji
Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
przy Szefie UdSKiOR, to szacujemy je rocznie na ok. 25 tys.

l

zł.

Autorzy Obywatelskiego Projektu Ustawy z 2013 r.
jednocześnie

Radom 23.05.2016 r.

przedstawiciele

Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej

List otwarty.

Szanowni Marszałkowie Sejmu i Senatu.

Według informacji w środkach masowego przekazu, grupa Senatorów wniosła projekt

zmian do ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej i Osobach Represjonowanych z
Powodów Politycznych. Jednak czytanie tego projektu, jak się dowiedzieliśmy, właśnie zdięto
z porządku obrad Senatu i przełożono na 8 czerwca br. Tak, jak twierdziliśmy podczas prac
nad samą ustawą, jej treść jest piętnem i hańbą poprzedniej ekipy rządzącej. Niżej podpisani
przedstawiciele środowisk represjonowanych, od samego początku zwracaliśmy uwagę na
nadmierną ostrożność i brak wdzięczności dla bohaterów tamtych lat w sytuacji, kiedy
jednocześnie
państwo
polskie dziesiątkom tysięcy komunistycznych oprawców
nieprzerwanie wypłaca ponad miliard złotych rocznie na sowite emerytury za ich zdradziecką
antypolską działalność. Z wielkim bólem i przykrością widzimy, jak nasi oprawcy śmieją się
nam w twarz.
Obecna propozycja nowelizacji ustawy, choć zwraca uwagę na niektóre bardzo złe jej
zapisy i jest krokiem w dobrym kierunku, daleko jednak odbiega od oczekiwań naszych
projektów. Dlatego w imieniu środowisk weteranów opozycji antykomunistycznej uprzejmie
prosimy o uwzględnienie naszego projektu złoionego w Senacie w 2014 roku i podjęcie z
nami współdziałania w celu niezwłocznego przystąpienia do pracy nad zasadniczą zmianą
Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 693) o Działaczach Opozycji
Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych, która
obowiązuje od dnia 31.08.2015 r., albowiem ustawa ta w swej obecnej treści nie spełnia
oczekiwań i obraża godność ludzi, którzy w walce o wolną Polskę z komunistyczną dyktaturą
PRL, poświęcili całe dobro własne i swoich rodzin.
Środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej pozostają w dalszym ciągu poza
ze strony państwa, a nawet odmiennie od kombatantów militarnych, nie mają
dostępu do wynikającego z dotyczącej ich ustawy świadczenia finansowego, ponieważ
uniemożliwia to wprowadzone do .ustawy skandalicznie niskie kryterium dochodowe, aby o
świadczenie móc się ubiegać. Niestety, nasze środowiska w wyniku doznanych represji, to
ludzie również częściej i bardziej niż inni schorowani i brak pewnych rozwiązań w obecnej
ustawie, skazuje ich na niemożność uzyskania wcześniejszej i bardziej skutecznej pomocy
medycznej, a w wyniku tego skazuje ich na dalsze cierpienia i przedwczesną śmierć tylko
dlatego, że kochali Polskę i poświęcili wszystko na drodze do jej wolności i suwerenności.
godną opieką

Z zabezpieczonej w 2015 r. kwoty 25 milionów zł., osobom ubiegającym się o
świadczenia, do 31 grudnia 2015 r. wypłacono zaledwie kilkaset tysięcy zł., łącznie na
świadczenia miesięczne i na pomoc jednorazową. W tym roku, 2016, z zabezpieczonej
sumy 50 mln zł. osobom ubiegającym się wydano dotąd również jedynie kwotę kilkuset
tysięcy zł. Mamy już prawie półrocze i sądzić należy, że podobnie będzie w drugim
półroczu. W ten sposób ok. 49 mln zł. nigdy nie trafi w tym roku do wielu zasłużonych
bohaterów walki o wolną Polskę. Taki skandal przewidywaliśmy, ale poprzednie władze nas
nie słuchały. Liczymy na zrozumienie ze strony nowych władz Rzeczypospolitej, które
podkreślają na każdym kroku znaczenie naszej walki z reżimem komunistycznym, i prosimy o
podjęcie zdecydowanych działań dla dobra tych, którzy naprawdę na nie zasługują.

W związku z powyższym proponujemy w trybie natychmiastowym nowelizację;

Art.10.3 podpunkt 1 i 2- zmienia się określoną kwotę na "średnią krajową".
a następnie:
Art.9.1 winien mieć brzmienie - "Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł
miesięcznie".

Jednocześnie z tego artykułu wykreśla się punkt 1, 2,

4, 5, 6, 7.

Art.12. winien mieć brzmienie -"osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do
opieki lekarskiej, szpitalnej, zabiegowej, sanatoryjnej, środowiskowej opieki socjalnej, w tym
w uzyskaniu miejsca w domu opieki społecznej".
Art.13. winien mieć brzmienie - "samorząd terytorialny udziela
pomocy osobom
uprawnionym w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych,
zdrowotnych, kulturalnych i oświatowych".
Art.15.1 i 3 zmienia sięz-zarządów wojewódzkich na "wojewodów".

Mamy nadzieję, że tych kilka tylko poprawek do już istniejącej ustawy, w trybie
natychmiastowym, znajdzie zrozumienie wśród senatorów i posłów, którzy podkreślają
znaczenie opozycji antykomunistycznej na drodze do niepodległości i suwerenności kraju.

Andrzej Sobieraj, Andrzej Rozpłochowski.

Stowarzyszenie
Polskiej Partii Niepodległościowej
Członków i Współpracowników
03-318 Warszawa, ul. Ogińskiego 3m.

Stowarzyszenie
Kobiet Internowanych, Więzionych,
Represjonowanych w stanie wojennym
Regionu Mazowsze
03-203 Warszawa, ul. Bazyliańska 5 m. 14
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Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław
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Szanowny Panie Marszałku
W związku z pisemną informacją otrzymaną przez nasze stowarzyszenia od
Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o
podjętej w Senacie RP inicjatywie ustawodawczej, dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
-zwracamy się z apelem o wstrzymanie poprawek proponowanych przez Senatora Jana
Rulewskiego w oparciu o obowiązującą ustawę.
Postulujemy, by za podstawę prowadzonych w tym zakresie prac przyjąć petycję
stowarzysze1\ niepodległościowych złożoną w dniu 24.11.2015 r. w Sejmowej Komisji d/s. Petycji,
którajest tożsama z projektem ustawy przedłożonej Sejmowi przez Klub Parlamentarny Prawa i
Sprawiedliwości poprzedniej kadencji, odrzuconym przez pozostałe kluby. Wiele zapisów tego
projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk opozycyjnych wobec reżimu
komunistycznego i mamy nadzieję, że wspierająca nas wówczas partia, nie wycofa się ze swojego
stanowiska w zmienionej sytuacji politycznej.
Zdecydowanie opowiadamy się za czynnym udziałem stowarzyszel\ społeczno obywatelskich przy tworzeniu prawa dotyczącego naszych środowisk.

Z wyrazami szacunku za Stowarzyszenia

Ali~a Cybula:Boro.Jffiska ;tl]X?.ij.~
Halma Kamac

'\(ff~i.eea Qcz.&

Hanna Jakóbo.wska
Barbara

Kądz1ela

of'JJ~.I)
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t•REZYDEH'l' 1\:l"CASTA ST!J.ŁECZ~'EG'O

Warszawa, 30 listopada 2015 r.

Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
te/. 22 443 29 00, 22 443 29 01

A0-1.512.235.2015.PHE
(2.PHE.AO-I)

Zaświadczenie

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy zaświadcza, że w dniu 19 października 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy
został poinformowany w trybie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1393 j.t.) o utworzeniu stowarż.yszenia
zwykłego
p.n.
Stowarzyszenie
Kobiet
Internowanych,
Więzionych,
Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze.
Wyżej wymieniona organi-?acja została ·wpisana do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych tut. Biura pod poz. 1491.
Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest Pani Alina Cybula Borowińska.

Powy~sze zaświadczenie

i instytucjom.

Opłata skarbowa w wys. 17 zł.
(siedemnaście złotych)
została uiszczona 23 listopada
Wpłatę potwierdzono:

wydaje

się.

w celu

przedłożenia odnośnym władzom

·

2015 r.

-potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

u

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna:

rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.)

;uGOf:%1 KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
-

l

URZĄD

STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

data: 08-12-2015

02-134 WARSZAWA, UL. l SIERPNIA21
teł.: 22 4642083, faks: 22 8467831, e-mail: SekretariatUSWA W@stal.gov.pl

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON
Zaświadcza się, że jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
o nazwie: STOWARZYSZENIE KOBIET INTERNOWANYCH, WIĘZIONYCH
REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM REGIONU MAZOWSZE
i siedzibie w: województwo MAZOWIECKIE
powiat M. ST. WARSZAWA, gmina/dzielnica/delegatura TARGÓWEK
adres: WARSZA WA, UL. BAZYLIAŃSKA 5 lok. 14
03-203 WARSZAWA
wpisanajest do rejestru REGON i ma nadany następujący numer identyfikacyjny:

363179756
Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:
Szczególna fmma prawna: 055 STOWARZYSZENIA NIEWPISANE DO KRS
Własność:

Rodzaj

215

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

przeważającej działalności:

wg Polskiej K!asxftkacji Dziala/ności (PKD 2007)

9499Z

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
CZŁONKOWSKICH,

ORGANIZACJI
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Liczbajednostek lokalnych: O
Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalrym drukowane są odrębnie.
Z up. I)) rek:\wa Ul/','.'; ·.:-'-:n ~: \
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pieczęć

US

(podpis osoby upoważnionej
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)

Stowarzyszenie Polskiej Partii
Członków

Niepodległościowej

i Współpracowników

03-318 Warszawa, ul.

Ogińskiego

3m 113

alacybula@gmail.com, Tel. 503-768-669
Stowarzyszenie Kobiet Internowanych,

Więzionych

Represjonowanych w Stanie Wojennym
Regionu Mazowsze
03-203 Warszawa, ul.

Bazyliańska

5 m 14

Hanna.jakobowska@gmail.com, Tel604-612-558
Warszawa, 2016/06/23
Komisja Rodziny,
Polityki Senioralnej i

Społecznej

Senat RP
w/m

Przedmiot- propozycje zmian do projektu ustawy zawartego w druku nr 59
Uważamy,

iż

wobec poważnych mankamentów i niedoróbek uchwalonej w poprzedniej

kadencji ustawy o

działaczach

opozycji antykomunsistycznej i osobach represjonowanych

z powodów politycznych, powinna ona
przyjęcie

być

znowelizowana w sposób kompleksowy poprzez

w jej miejsce nowej ustawy o weteranach walki o

uwzględniającej

Odnosząc się

niepodległość

propozycje zgłoszone przez organizacje weteranów.

do druku nr 59 popieramy poprawki i wnioski do nowelizacji "ustawy o działaczach

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych"
przez Szefa
kwestii

1956-89,

Urzędu

zgłoszone

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka, z wyjątkiem

wysokości świadczenia

finansowego.

Skoro porównywani jestesmy do kombatantów, to oczekujemy przyznania podobnych uprawnień (10
dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego, wcześniejsze emerytury, uprawnienia do ulg kolejowych i
autobusowych itd.) dla działaczy. Jednakże w zakresie świadczenia finansowego, uwzględniając fakt,
iż

przez ponad 25 lat działacze opozycji antykomunistycznej (w porównaniu do kombatantów) byli

pozbawieni jakichkolwiek

uprawnień,

represjonowanym, których

dotknęła

uznajemy

że działaczom

jednorazowa represja i

(a nie rodzinom czy tzw. osobom

następnie

nie działałi}

1)

wypłacić

jednorazowe odszkodowanie ekwiwalentne za 25 lat

kombatanci i wówczas
2)

3)

możemy zaakceptować

podwyższyć świadczenia

do co najmniej

w większości nie

dalszych 25 lat),

przeżyją

zagwarantować byłym działaczom
niż

emerytury oprawców z SB (tj.

2100

złotych,

przeżyć

za

za

wysokości najniższej

emerytury

jakie mieli

lub
(działacze

opozycji

i bez progów dochodowych

opozycji antykomunistycznej emerytury i renty nie

Według

planowanej ustawy

którą według generałowej

niższe

świadczeń

obecny poziom

dożywotnio

świadczeń

Kiszczakowej

obniżającej

żyć się

niższej

emerytury SB- ok.

nie da, a

działacze muszą

kwoty)

Przypominamy, iż według szacunków oszczędności z tytułu zmniejszenia emerytur SB wyniosą ok.
288 mln zł rocznie, co starczy z nawiązką na proponowane powyższe świadczenia.

Za Stowarzyszenie Polskiej Partii
Członków

Niepodległościowej

i Współpracowników

Sławomir Krupiński

Halina

Karnać

Barbara

Kądziela

Za Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych
Represjonowanych w Stanie Wojennym
Regionu Mazowsze
Alina Cybula

Borowińska

Hanna Jakóbowska

Stowarzyszenie Wafczącycfi o :Niepodfegfość 1956-89
Ul. Sobieskiego 6418, 02·930 Warszawa
Tel. 517 741154, http://swn1956-89.blogspot.com, e-mail: infowieczyste@gmail.com

Komisja Praw

'

Senat RP
i Petycji
Ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

Człowieka, Praworządności

Stanowisko
do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów politycznych (druk 59)
Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 uznaje, iz zaproponowany projekt
ustawy w druku nr 59 nie spełni oczekiwań. Głównym założeniem jest podniesienie kryterium
dochodowego,
uprawmającego
do uzyskania świadczenia
specjalnego.
Zdaniem
Stowarzyszenia nie spowoduje to znaczącego wzrostu osób ubiegających się, albowiem
problemem jest nie tylko niska wysokość dochodów byłych działaczy opozycji, co fakt braku ich
właściwego należnego uhonorowania. Jak wynika z informacji Urzędu Kombatantów według
symulacji nastąpi wykorzystanie środków przeznaczonych na b. działaczy opozycji w stopniu
nieprzekraczającym 10%. Nawet przy podwyższeniu kryterium dochodowego należy oczekiwać,
iż nie będzie on wyższy niz 20-30%. Przy założeniu połowy najniższej emerytury, nawet przy
zniesieniu kryterium dochodowego budżet na ten rok nie zostanie wykorzystany, zważywszy że
liczba osób uprawnionych (czyli tzw. działaczy) szacowane jest na 10 tys.
Z tych powodów domagamy się uwzględnienia w pracach nad projektem propozycji zawartych
w projekcie ustawy załączonej do petycji Stowarzyszenia do Sejmowej Komisji Petycji BKSP145-14/15 (i mającej być skierowana do dalszych prac) tj.
- zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia i wydawanie decyzji na
czas nieoznaczony (a nie okresowy)
- automatyczne przyznanie statusu działaczy osobom legitymującym się decyzją Urzędu ds.
Kombatantów w zakresie świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i
związków zawodowych nielegalnych w rozumieniu przepisów do 1989 r. wydanych przed dniem
wejścia w :życie nowelizacji.
- zniesienie odznaki działacza opozycji (odznaczeniem dla opozycji jest Krzyz Wolności i
Solidarności) oraz wojewódzkich rad działaczy opozycji (ciał niepotrzebnych, jezeli już tworzyć
radę to jedną na szczeblu krajowym przy Urzędzie ds. Kombatantów).
Stowarzyszenie uwaza za wskazane kompleksową zmianę ustawy Uako podstawę przyjmując
projekt PIS z ubiegłej kadencji i zgłoszony w formie petycji przez Stowarzyszenie PPN sygn.
BKSP-145-27/15 z uwzględnieniem kilku poprawek - w tym przyznawania statusu weterana
walki o niepodległość w latach 1956-89).

Prezes Stowarzyszenia
(])r (])a nie()łfain 7(orona

URZĄD

MIASTA

STOŁECZNEGO

WARSZAWY

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, teł. 22 443 29 00, 22 443 29 01, faks 22 443 29 02
s_obywatelskie@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 2Śwrześnia 2013 r.

A0-1.512.196.2013.PHE
(2.PHE.AO-I.)

Zaświadczenie

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy zaświadcza, że w dniu 2 sierpnia 201.3 r. Prezydent m.st. Warszawy został
poinformowany w trybie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) o utworzeniu
stowarzyszenia zwykłego p.n. Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956 1989 wpisane jest do ewidencji stowarzyszeń zwykłych tut. Biura pod poz. 1254.
Wyżej wymieniona organizacja została wpisana do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych tut. Biura pod poz. 1254.
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 64/8.
Zgodnie z § 5 regulaminu - Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw, godności
i interesu członków Stowarzyszenia i ich rodzin, innych osób za ich zgodą oraz interesu
społecznego w sprawach administracyjnych, lustracyjnych, karnych, cywilnych
i zabezpieczenia socjalnego osób represjonowanych z przyczyn politycznych oraz
byłych działaczy organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych
w rozumieniu przepisów obowiązujących w latach 1956- 1989, działających na rzecz
niepodległości Polski.
Zgodnie z § 12 regulaminu, przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie
jest Prezes Dr Daniel Alain Korona.
.
W przypadku nieobecności prezesa, Stowarzyszenie reprezentuje wiceprezes
Karol Kostrzębski lub inna osoba wskazana przez prezesa w drod.2;e pisemnej decyzji
(§ 15 regulaminu).
Powyższe zaświadczenie

wydaje

się

w celu

przedłożenia odnośnym władzom

i instytucjom.

Oplata skarbowa w wys. 17 zł.
(siedemnaście złotych)
została

uiszczona w dniu 20 września 2013 r.
potwierdzono:
- potwierdzeniem przelewu na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota

Wpłatę

95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Projekt Ustawy z dn ................ r.
o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych

'

Art.1 W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, (Dz. U. 2015 poz. 693),
wprowadza się następujące zmiany:

1) Art.1 pkt. 2 oraz art.6 ust.1, ust.2 pkt.1, ust.3 i ust.4 pkt.1. 3 i 4 uchyla
2) Art.1 pkt.5, art.5 ust.6, art.15 uchyla

się

się

3) Art.4 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
Która nie była tajnym informatorem lub pomocnikiem przy operacyjnym zdobywaniu
informacji lub pomocnikiem przy zdobywaniu informacji przez organy
bezpieczeństwa państwa.

4) Art.5 dodaje się ust.3a i 3b w brzmieniu:
3a. Zwolnione z wymogu określonego w art.5 ust.3 pkt.2 ustawy są osoby, które
przedstawią odpis wyroku Sądu Okręgowego albo Wojskowego Sądu Okręgowego
wydanego na podstawie art. 8 ustawy z dn. 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu państwowego lub
3b. Decyzje wydane przed dniem wejścia w tycie ustawy przez Kierownika Urzędu
Kombatantów i Osób Represjonowanych ws. świadczenia pracy po 1956 r, na rzecz
organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w rozumieniu
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub w sprawie niewykonywania pracy
w okresie przed dniem 4 cze!1Nca 1989 r. na skutek represji politycznych uznaje się
za równoznaczne z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji
antykomunistycznej
5) art.9 otrzymuje brzmienie:
Działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanych z powodów
politycznych przysługuje się dożywotnio świadczenie pieniężne w wysokości
najniższej emerytury, począwszy od miesiąca, w którym został złotony wniosek.
Art.2 ustawa wchodzi w

życie

po

upływie

30 dni od dnia

ogłoszenia

1. Uzasadnienie:
W dniu 31 sierpnia br. weszła w życie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach
represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa ta wzbudza sprzeciw środowisk osób
walczących o niepodległość w latach 1956-89, gdyż przyznaje "jałmużnę" i do tego uwarunkowaną
poziomem dochodów. Nie stanowi zatem ona wypełnienia art.19 konstytucji. Do tego zawiera wiele
pozornych aczkolwiek kosztownych budzetowo rozwiązań, jak odznaki, które do niczego nie
uprawniają, czy też tworzy wojewódzkie rady konsultacyjne, jako kolejną strukturę obciążającą
budżet. Z tych powodów w ustawie zaproponowano:
- zniesienia odznaki honorowanej skoro właściwym odznaczeniem dla działaczy opozycji
antykomunistycznej stanowi istniejący Krzyż Wolności i Solidarności (art.1 pkt.1)
-zniesienia wojewódzkich rad konsultacyjnych (art.1 pkt.2)
- jednoznaczne sprecyzowanie art.4 pkt.2 iż dotyczy tajnych współpracowników (obecne
formułowanie mówi jedynie o zachowaniu dokumentów w IPN dotyczących współpracy (art.1 pkt.3)
- rozszerzenie katalogu zwalniające z wymogu przedstawienia decyzji IPN, o osoby posiadające
orzeczenia potwierdzające fakt działalności na rzecz niepodległego bytu państwowego. Ponadto
zgodnie z zasadą legalizmu, uznaje się już wydane przez Urząd ds. Kombatantów w/s pracy na
rzecz organizacji nielegalnych działających na rzecz niepodległości Polski za równoważne z
decyzjami o przyznanie statusu działacza opozycji (art.1 pkt.4)
- przyznanie świadczenia dożywotnio przez Urząd ds. Kombatantów w wysokości najniższej
emerytury. (zamiast 3 dodatków i innych uprawnień przyznawanych kombatantom). (art.1 pkt.5).
2. Ocena skutków regulacji
Pod względem finansowym, z jednej strony projekt ustawy zapewnia oszczędności (brak kosztów
produkcji odznak, brak kosztów postępowania i wydawania decyzji przez IPN dla osób, które są
dysponentami orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych stwierdzających ich fakt pracy i
działalności na rzecz niepodległości Polski, brak kosztów związanych z wojewódzkimi radami
konsultacyjnymi). Z drugiej strony wiąże się z kosztami wynikającymi z koniecznością wypłaty
świadczeń dla weteranów walki o niepodległość. Dla oszacowania wielkości wypłat konieczne jest
określenie liczby osób potencjalnie uprawnionych. Instytut Pamięci Narodowej szacował liczbę
weteranów na ok. 1O tys. Liczba osób która dysponuje decyzjami Urzędu Kombatantów
potwierdzających ich pracę na rzecz nielegalnych organizacji nie przekracza kilka tysięcy, liczba
osób która wystąpiła na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej do IPN
wyniosła w pierwszym miesiącu 507 osób. Dane te wskazują, iż liczba beneficjentów świadczeń nie
będzie znacząco wyższa niż liczba wskazana przez IPN. Ponadto zwracamy uwagę iż ubytek
kombatantów i osób represjonowanych jest znacznie wyższy niż liczba osób, która uzyska status
działacza opozycji W roku 2000 liczba kombatantów, osób represjonowanych i uprawnionych
członków rodzin wynosiła ok. 770 tys. osób, a w roku 2013 już tylko 550 tys. osób, co oznacza
spadek przeciętnie o ok. 17 tys. osób rocznie, i ma charakter rosnący. Oszczędności dla budżetu
z tego tytułu mają charakter addytywny kumulatywnie odpowiednio w pierwszym roku 92, drugim 276, trzecim - 452 mln zł) Tymczasem planowana suma wypłat dla b. działaczy opozycji wyniesie
przy szacowanej liczbie 1O tys. - rocznie ok.1 05,6 mln zł. Zatem wydatek jest skompensowany.
3. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projektodawcy oświadczają, iż przyjęcie proponowanych zmian nie spowoduje stanu niezgodności
prawa krajowego z prawem wspólnotowym.

Sto·warzyszenie WalCzącycli o :!Vuporffeg.fość 1956-89
Wpisane do ewidencji stawanyszeń M.St. Warszawy pod nr 1254
Ul. Sobieskiego 6418, 02-930 Warszawa, htte,:ftswn1956-R9.blogspot.com
TeL 517141154, e-mail: infowieczvste@gmall.com
___.,....._.

_____________________________
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Warszawa. 2016106/23
Komisja Rodzfny,
Pofityki Senioralnej i Społecznej

SenatRP
w/m
Przedmiot- eropozycje .zmian do projektu ustawy zavt~-rlego w druku nr 59

wobec poważnych mankamentów i niedoróbek uchwałonej w poprzedniej
kadencji ustawy o działaczach opozycji antykomunłstyc:znej i osobach
represjonowanych z powodów politycznych, poWinna ona być znowelizowana w
sposób kompleksowy po,pr:zez przyjęcie w Jej miejsce nowej ustawy o weteranach
walki o niepodległość 1956-89, uwzględniającej propozycje zgłoszone przez
organizacje weteranów.
Uważamy, Ił

Odnosząc się

działaczach

do druku nr 591 w ustawie z dnia z dnia ..•......•• o zmianie ustawy o

opozycji antykomunJstycznej oraz osobach represjonowanych z powodów

politycznych (druk nr 59) proponujemy następujące zmiany:
1}
W art.1 przed punktem 1 dodaje się pkt .... w brzmieniu
Art. 5. Ust. 1. Otrzymuje brzmienie:
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
palttycznych potwierdza, w drodze decy:zji administracyjneJ: Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Os6b represjonowanych po stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamfęci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Połskiemu, Iż osoba ubiegająca
się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki,
decyzji dot. statusu
dzfatalflości,

działacza

o

których mowa
opozycji antykomunistycznej określa

w

art. 4. W
się okres

o której mowa w art.2 ust.1 ustawy.

Uzasadnienie: Zmiana propanowana polega na dopisaniu iż w decyzji, okreśfa się okres
działalnoścL ProJektowana zmiana zmierza do uznania okresów działalności opozycyjnej
określonych w decyzji Urzędu do okresów emerytalnych, zgodnie z art.Sa
2)

W art.1 przed punktem 1 dodaje się pkt •••• w brzmieniu

Dodaje się art. 5a

w brzmieniU:

1.
Decyzje wydane paed dniem wejścia w życie ustawy przez Kierownika Urzędu
Kombatantów f Osób Represjonowanych ws. świadczenia pracy po 1956 r, na rzecz

organi-zacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w rozumleniu
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz decyzje o przyznaniu statusu
działacza

opozycji antykomunistycznej są równow-ażne.
2.
:t dniem wejścia w życie ustawy nie przyznaje się już decyzji ws. świadczenia
pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. na siwtek
represji politycznych w trybie ustawy z dn. 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu
3.

Ubezpieczeń Społecznych

Przy ustalan;u prawa do emerytury ; renty z Funduszu

Ubezpieczeń

oraz przy obliczeniu jej wysokości, okresy dzialalności poświadczone w
decyzjach Kierownika Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych o których
mowa w ust. 1 uwzględnia się w wymiarze podwójnym.
Społecznych

Uzasadnienie: Istnienie 2 rodzajów decyzJI dot. osób działających w opozycJi
antykomunistycznej jest niecelowe i wprowadza zamieszanie prawne, dlateg-o też naJe.ty
wprowadzić równoważność dotychczasowych decyzji ws. świadczenia pracy po 1956 r. w
nielegalnych organizacjach i decyzji o statusie działacza opozycji antykomunistycznej
zgodnie z zasadą legalizmu. Równocześnie. w celu zakor'iczenia dwofstoścf procedur.
proponuje się zniesienie dalszego przyznawania decyzji ws. świadczenia pracy po 1956 r. na
rzecz nielegalnych organizacji czy pozostawania bez pracy z przyczyn połftycznych,
W art.1 przed punktem 1 dodaje się pkt •••.

3}

w brzmieniu

Art. 7. Otrzymuje brzmienie:
1. Prawo do świadczenia pienivżnego i pomocy pienię:i!nej przysługuje
działaczowi opozycji amykomunistycznej, zwanym dalej "osobą uprawnioną)~.
2. Prawo do świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przysługuje równlei
wdowie lub wdowcowi po osobie uprawnionej; która spełnia wymogi określone
w art.4 pkt. 1 f 2 ustawy f współżyła z osobą uprawnioną przed 1989 rokiem, z
zastrzeżeniem art.9 ust.4a;
Uzasadnienie: uważamy za niezbędne w przypa):łku wd(lw i Wdowców uzależnienie
śwladczenfa od wymogów określonych w art.4 ustawy t pod warunkiem ze wspólżyła z osobą
uprawnioną przed 1989 rokiem, czyli w okresfe ryzyka działalności.
4}

W Art.1

w pkt 2 Ut. a) otrzymuje brzmienie:

Art.9 ust.1 ot1zymuj9 brzmi9nie:
1.
Osobom uprawnionym ptzysługuje dożywotnio :;,'-wiadczenie pieniężne w
wysokości najniższej emerytury. świadczenie wypłaca się począwszy od miesiąca, w

którym

został zfożony

wniosek.

Uzasadnienie: Uzależnienie wysokości świadczenia od progów dochodowych jest wyrazem
podejścia socjalnego. pomocy społecznej. W dyskusji często powołuje się na konieczność

analogicznych rozwiązań do kombatantów, którzy uzyskują świadczenie na poziomie ok. 400
złotych. Argument ten jednak abstrahuje od faktu. iż przez 25 lat kombatanci otrzymuJe
świadczenie, a weterani walk o niepodległość z lat 1956-89 - nie otrzymuje żadnego
świadczenia. Przyjmując iż działacze opozycji przezyją około dalsze 25 lat (a część z nich

nie doti\>Va). zatem uzasadnione wydaje się podwójne świadczehle

w

stosunku do

kombatantów. Alternatywą dla podwyi:szenfa świadczenia do najniższej emerytury mogłaby
być:

• \1\/Ypłata odszkodowania ekwiwalentnego 2S latom świadczeń jakie mieli kombatanci. (ClYii
po 120 tys. zł na działacza)
- zagwarantowania byłym działaczom opozycji antykomunistycznej emerytury l renty nfe
niższej niż emerytury oprawców z SB (tj. Według planowanej ustawy obniżającej emerytury
SB- ok. 2100 złotych, za którą według żony generałl!! Kiszczaka żyć srę nie da)
Przypominamy, iż według szacunków oszczędności z tytułu zmniejszenia emerytur SB
wyniosą ok. 288 mln zł rocznie. co starczy z nawiązką na proponowane powyisze
świadczenia.

5}
W Art.1 w pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
Art.9 ust.4,5,6,7- uchyfa się
Uzasadnienie: Ust.4w7 stają się zbędne w przypadku przyjęcia poprawki wcześniejszej
G) W art.1 po pkt. 2 Dodaje się punkt w brzmlenlu
Art. 12 otrzymuje brzmienie:
Art.X. Do działaczy opozycji antykomunistycznej mają zastosowanie przepisy art.9-11.
art. 14 ust.1 12, art.18, art.20 ust 1 ust.2 pkt.1, ust.2a, ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego.
Uzasadnienie; Skoro na posiedzeniach podkomisji stwierdzano, iż przy okreśłaniu uprawnień
działaczy opozycji należy brać pod uwagę uprawnienia przysługujące kombatantom, zatem
wówczas należy wprost przyznać iż przepisy jakle obowiązują kombatantów odnoszą się
również

do działaczy opozycJi antykQmunistycznej.
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ANDRZEJ D'JlfA
PREZYDENT R.ZEczyposPOIJTEJ POLSKIEJ
PA:\r

BEATA
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ZYDŁO
RZĄDU

RZECZYPOSPOLITEJ POLS.KlEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Połączone

Komisje ds. osób represjonowanych ...

Zagadnienia i propozycje do uwzględnienia w projekcie Ustawy o działaczach opozycji. ..
(druk 59- dot osób represjonowanych za ich walkę o wolną. Polskę)

Sprawa fundamentalna jaką jest nazwa, tytuł Ustawy jest kwestią zasadniczą:, tytuł.
Często uduosi się do kwestii bistoryczoycb, tożsamościowych, prawnych jednocześnie
edukuje, utrwala wiedzę także o przeszłości. W tylU konkretnym przypadku odnosi
się do okresu walki o wolną i niepodległą Po:lskę a nie za wałkę z komunizmem.
Gdyby tak było dyktator, gen. Jaruzelski nie musiał by ogłosić stanu wo.iennego a
jedynie stan wyjątkowy. Nie woydawał by rozkazów i nie zorganizował wszystkich
formacji sił zbrojnych wojsk. PRL przeciwko działaczom antykomunistycznym.
Zdecydował się na terror narodu, na mordy polityczne i represje ponieważ była to
wojna o 'Wolną i Niepodległą Polskę. Należy zmienić tytuł Ustawy na stosowny.

Co do kwestii prak.'tycznych należy pochylić się nad poniższymi zagadnieniami.
l. Opieka medyczna.

Osoby represjonowane:

internowane~

skazane na mocy dekretu o stanie \>vojennym

winny być objęte pomocą medyczną, pielęgniarską. Nadmieniam, te zastosowano
także zbrojne pacyfikacje w tzw 1,obozach" nawie, Kwidzynie, Wierzchowie
f'omorsłdm i innych w wyniku których represjonowani nabyli trwałych

uszczerbków na zdrowiu podczas okresów uwięz-ienia. Do dzisiaj wymienieni·
nie mają tadnych uprawnień do opieki lekarskiej i specjalistycznej np.
ortopedy, kardiologa, chirurga, neurologa czy psychologa na wzór uprawnień
kombatanckich.

t-__J

2. Rehabilitacja
Osoby represjonowane nie mają żadnej opieki rehabilitacyjnej a wymagają tego ich
nabyte podczas represjonowarua schorzenia,
3. Domy Kombatanta.
Represjonowani, ciężko chorzy, nie posiadają adekwatnych wysokich
uposażeń, emerytur aby móc opłacać np. hospicja. Jest to następstwo likwidacji
Domów Kombatanta finansowanych przez panstwo. Ta sytuacja wymaga
zaangażowania i aktywności struktur wolnego państwa.
4. Abonament RTV
Zgodnie z decyzjami Premiera RP D. Tuska o zwolnieniu z opłat abonamentów
osób represjonowanych, ww zaprzestały opłacać abonament. Dzisiaj otrzymują
wezwania do uiszl.ozenia zaległości nieldedy na sumę ponad 1500 zł . Wkrótce
może będzie nakaz komorniczy. Takze ta k:\Jy·estia wymaga uregulowania na wzór
ustawy o kombatantach.
S.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie.
W wielu sądach ferowane są wyroki, orzeczenia za okresy uwięzienia i ich skutki.
Sądy różnie, subiektywnie podchodzą do tego zagadnienia ponieważ brak jest

kwalifikatora wycen za konsekwencje pozbawienia wolności. Jedne sądy
odszkodowania np. 500 zł inne 3500 za miesiąc więzienia. Ta kwestia
wymaga systemowego uregulowania ponieważ sprawa nie dot wykroczeń i zbrodni
powszechnej wedle Kodeksu Karnego ale uii\lięzienia i represjonowania z pobudek i
orzekają

racji politycznych.
\>Vielu z represjonowanych jest dzisiaj bezrobotnych i bez prawa do

zasiłków.

6. Inne uregulowania
Dodatki komunikacyjne~ energ~tyczne i inne winny być uregulowane na wzór
Ustawy o kombatantach.
7. Kwestia prawna ( bardzo ważna)
Współmałżonkowie

winny być objęci uprawnieniami na wzór ustawy o
kombatantach, ponieważ to oni kontynuowali działalność uwięzionych. Byli za
to represjonowani) zwalniani z pracy} itp.

Wolne dzisiaj państwo ma zobowiązania wobec represjonowanych patriotów.

mgr Ie Bogusław K
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Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw
Działaczy

Opozycji Antykomunistycznej

I Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznycb w Szczecinie

Senacka Komisja Rodziny, Folityki
Senioralnej i Społecznej
SenatRP
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

popieramy poprawki do noweliŻacji ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów
politycznych zgłoszone przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Ogólnopolskie Federacje i Stowarzyszenie
Internowanych i Represjonowanych z prośbą o ich uwzględnienie."
Dotyczy: "

Panie i Panowie Senatorowie !

Przyznane świadczenia nie są żadną rekompensatą i nie są żadnym
przywilejem. Są spóźnionym, ale oczywistym gestem sprawiedliwości wolnego,
demokratycznego państwa dla tych osób, które aktywnie przyczynili się do
niepodległości i suwerenności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej!
Jesteśmy

oburzeni, by ustawodawca w dalszym ciągu wspierał
z takich formacji komunistycznychjak UB, SB czy WSW
"utrwalaczy władzy ludowej" i działaczy PZPR, którym kosztem wszystkich
podatników z budżetu państwa wypłaca się wysokie emerytury i przyznaje inne
świadczenia i przywileje.
przestępców

·-------------· -·--··----

Niektórzy z nas na otarcie łez dostali legitymacje działaczy opozycji
antykomunistycznej, które nic nie znaczą w przeciwieństwie do przywilejów
"utrwalaczy władzy ludowej" l
zasiłki

Utrwalaczom władzy ludowej zamienić uprzywilejowane emerytury na
socjalne takie jakie nam gwarantuje w obecnym kształcie ustawa.
Zarząd:

l. Paweł Barański - Przewodniczący
2. Tadeusz Wołyniec- członek
3. Leszek Duklanowski- członek
4. Robert Naklicki- członek
5. Grzegorz Durski - członek
Do wiadomości:
l. Prezydent RP Pan dr Andrzej Duda
2.

Marszałek

Sejmu RP Pan Marek Kuchciński

04-541

Warszawa
Numer konta:

regon:
Volkswagen ·

06 2130 0004 2001 0549 0875 0001

Warszawa dn. 21.06.2016 r.

Ld. 0089/201.6
Marszałek Senatu I.tP

- Stanisław Karczewski

Komisja Rodziny, Polityl\i Senioralnej i Społecznej
Pan Przewodniczący Komisji
Senator RP Jarosław Duda
Komisja Ustawodawcza
Pan Przewodniczący Komisji
Senator RP Stanisław Gogacz
Komisja Praw Człowieka~ Praworządności i Petycji
Pan Przewodniczący Komisji
; Senator RP Michał Seweryński
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
! Pan Przewodniczący Komisji
Senator RP Grzegorz Bielecki

W związku z pierwszym czytaniem projektu ustawy o zrhianie usta\"')' o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanych z powodów politycznych
Cdruk 59).
'
Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia w sprawie propopcwanych zmian w ustawie o
działaczach opozycji antykomunistycznej.
·
W imieniu Członków Stowarzyszenia "13 grudnia" popteramy poprawki i vvnioski
do nowelizacji "ustawy o działaczach opozycji antykomumistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych" zgłoszone prze:z Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wielokrotnię zgłaszanych uwag przez
grupę roboczą przedstawicieli stowarzyszeń z terenu całej Pol$ki.
Pozwolimy sobie jednak na zwrócenie uwagi na pewne okqliczności, po "''Ysłuchaniu
dyskusji pierwszego dnia z posiedzenia Komisji Senackich.
Dla nas najistotniejsze jęst wprowadzenie poprawek do usta\vy - w terminie pilnym, a
więc przed przerwą wakacyjną Senatu. Rozumiemy stan0:wisko Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, o dbałość i nie wyróżnianie '.vysokością
świadczeń i uprawnieniami pomiędzy środowiskami.

Jednak chcielibyśmy, zauważyć że jest jeszcze jedno środowisko kombatantów
(weteranów); które
daleko wyprzedza w swoich upliav.rnieniach nabytych, i
kombatantów i działaczy opozycji. (ustawy z dnia 19 sierpnia f20ll r. Dz. U. z 2011 r. Nr
205, poz. 1203 - o weteranach działań poza granicami państwa).
Wprowadzając tą ustawę sejm wycofał się z ustawy tak zwanej "KRUPSKIGO". Sejm też
wtedy uchwalił pierwszą ustawę pozbawiającą SB części wynagrodzeń. Pozyskane środki
finansowe miały być "naznaczone" na świadczenia i uprav.rni~nia dla działaczy opozycji
antykomunistycznej. Stało się inaczej , zyskali weterani· działań poza granicami
państwa.

Wiemy, że w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace I'j.ad nowelizacją ustawy nr
205, poz.1203 z 2011r. Wiemy że ma powstać niebawem ustą.wa obniżająca emerytury
dla SB. Czyżby miała się powtórzyć sytuacja z poprzednich lat, ;a dla nas jakieś resztki.
Chcielibyśmy

aby ustawodawca wziął pod uwagę przy proc)dowaniu obecnego projektu
ustawy (druk 59) , jak i w przyszłości -ten pakiet świadczel\1 , które wynika z ustawy o
weteranach działań poza granicami państwa, jak i inne postulaty zgłaszane przez nasze
śrpdm.\'iska. O czym było na wstępie.

Sławomir Karpiński

Prezes: Stowarzyszenia "13 grudnia"

Stowarzyszenie Wołnego Słowa
organizacja pożytku publicznego numer KRS 0000195433
ul. Marszalkoweb 1; 00.626 Warszawa
tel.}fax 22·405-66-30, tel.ll"om. 602 259 636: www.ąws.org.pt e-mali: sws@aws.org.pl
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Przewodniczący

Senackiej Komisji Rodziny,
Politykf Senioralnej i Społecznej

Szanowny Panie Przewodniczącyt
Stowarzyszenie Wolnego Słowa popiera poprawki i propozycje nowełiza<.:ji "ustawy o
opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z po,.,Nodów politycznych 1'
przygotowane przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w uzgodnieniu z
organizacjami reprezentującymi dawnych działaczy opozycji w PRL.
Jednocześnie przypominam propozycje naszego środowiska dotyczące działaczy opozycji
antykomunistycznej:
l. zobowiązanie wszystkich władz rządowych i .samorządowych do zapraszania na
działaczach

uroc?.ystoki

2.

pańStwowe.

objęcie dostępem

do ochrony zdrowia na podobnej zasadzi et jaką przewiduje ttstawa

Kombatancka;
i gwarantujący pierwszeństwo dostęp do sanatoriów i domów opieki społeczn~i
4. objęcie możliwością bezpłatnego korzystania. ze środków komunikacji miejski~j,
autobusowej i kolejowej na terenie całego kraju
5. zwolnienie z opłat w urzędach i sądach oraz z opłaty audiowizualnej Jub abonamentu
3.

bezpłatny

RTV
6. przy-manie świadczenia mającego charaider hooorowy w v,,.ysokości400zł. v.ypłacanego
każdemu bez stosowania progów dochodowych.
Oczekujemy od Parlamentu RP~ że ustawa będzie miała charakter godnościowy i oddający
honor działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjono.,.vanym z po·w·od{SW
politycznych w PRL, a nie pomocowy, sprowadzający się do przekazywania upokarzaJącej
jałmużny najbiedniąjszym z na.'>.
Z

W)Tńzami

szacunk1.1,

w~
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Białystok,

18 lipca 2016 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
NK-1.0521.88.2016.JP

Pan
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji

Ustawodawczej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając

na pismo z 30 czerwca 2016 r. Nr BPS/KU-034/59S/24/16 w sprawie

wydania opinii pisemnej do projektu ustawy o zmianie ustawy o

działaczach

opozycji

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
świadczeniach

ustawy o

środkami

publicznego transportu zbiorowego oraz

opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków

publicznych,

przedstawiam następujące stanowisko.
Z dniem 31 sierpnia 2015 r.

weszła

w

życie

ustawa z dnia 20 marca 2015 r.

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220). Na podstawie przepisów tej ustawy przyznawany jest
działaczom

szczególny status
angażujących

się

opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych

w latach 1956-1989 w

działalność

antykomunistyczną,

ale zakres

świadczeń

jest ograniczony i w wielu przypadkach nie pozwala na zaspokojenie potrzeb

ww. osób.

Mając

działaczom

konieczność

podniesienia

wysokości świadcze11

opozycji i osobom represjonowanym z uznaniem

ustawodawczą

w

na uwadze

projekcie

w tym zakresie. Ponadto na
ustawy

dotyczące

aprobatę zasługują też

usytuowania

przyznawanych

przyjmuję

inicjatywę

propozycje zmian zawa11e

dotychczasowych

wojewódzkich

rad

działaczy

konsultacyjnych do spraw

opozycji i osób represjonowanych. Jak wynika

z przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

rządowej

w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) to wojewodajest przedstawicielem
też

Rady Ministrów w województwie, dlatego
kompetencji do
działaczy

powoływania

opozycji

członków

wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw

antykomunistycznej

oraz

politycznych, (w porozumieniu z Szefem
Represjonowanych)

spośród

uzasadnione jest przyznanie wojewodom

osób

Urzędu

osób uprawnionych,

represjonowanych

z

powodów

do Spraw Kombatantów i Osób

mających

miejsce zamieszkania na terenie
marszałkach

danego województwa oraz utworzenie tych rad przy wojewodach a nie
województw.
Niemniej jednak

należy podnieść, iż

z dnia 20 marca 2015 r. o

nie znajduje uzasadnienia zmiana art. 13 ustawy

działaczach

opozycji antykomunistycznej oraz osobach

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), zgodnie z którym
samorząd

terytorialny

komunikacyjnych,

może udzielać

świadczeń

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i

Nowelizacja ww. przepisu poprzez
nałożenie

pomocy osobom uprawnionym, w zakresie

zmianę "może udzielać"

oświatowych.

będzie stanowić

nowego obowiązku na jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast na podstawie

art. 167 Konstytucji RP jednostkom

samorządu

w dochodach publicznych, odpowiedni do

przypadających

zadań

na "udziela"

udogodnień

i kompetencji jednostek

samorządu

terytorialnego zapewnia

terytorialnego

im

zadań, zaś

następują

się

udział

zmiany w zakresie

wraz z odpowiednimi

zmianami w podziale dochodów publicznych. Niedopuszczalne zatem jest nakładanie nowych
zadań

na jednostki

samorządu

nowych źródeł finansowania.

terytorialnego, a zwłaszcza na gminy, bez zapewnienia im

2

1.\9 49 ~ ~~~·

-~;L'~~s-;'-......._ ..

~--~..~-~-- ---'=--~-

·--

Jan Zabielski
WICEWOJEWODA PODLASKI

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz. 8.07. 2016 r.
BOP.20ll.l2.2016

Pan
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2016 r. (znak: BPS/KU-034/59 S-16.16)
dotyczące wyrażenia

stanowiska, co do rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zmianie

ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych z dnia 20.03.2015 r. (Dz. U. poz. 693) - druk senacki nr 59 S.
po przeanalizowaniu Sprawozdania Komisji Rodziny. Polityki Senioralnej i
Komisji

Budżetu

i Finansów Publicznych. Komisji Praw

Społecznej.

Człowieka, Praworządności

i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie zmiany tej ustawy. w tym uzasadnienia
oraz wyników konsultacji i opinii w sprawie projektu,
są

ze wszech miar uzasadnione i

w uzasadnieniu, 'Arprowadzenie w
ustawy, stwarza Jeszcze lepsze

społecznie
:ż:.ycie

konieczne. Jak

w

Budżecie

tych osób.

niż

zaproponowane zmiany

słusznie

zwrócono

uwagę

opracowanych zmian zapisów dotychczasowej

możliwości

prawne dla

w 2015 r. wykorzystanie

zgłoszenia

się

potencjalnych

bądź

osoby represjonowanej i przez

środków

finansowych zagwarantowanych

uprawnionych o nadanie im statusu opozycjonisty,
to spowoduje większe

uważam, iż

Pm'lstwa na przewidziane w zmienionej ustawie formy wsparcia. linansowego

Wojewoda Opolski
-----------BW. l. 020.6.2016. RSZ

Opole, dnia 191ipca 2016 r.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej
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Dotyczy: opinii w przedmiocie
ustawy.
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Komisja Ustawodawcza

rozwiązań przyjętych
."::)

r

A

/C~ -P-e:vu

w sprawozdaniu o projekcie

l

Po wnikliwym zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych oraz Sprawozdaniem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
Społecznej,
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej - popieram wszystkie
poprawki postulowane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, a także przyjęte przez ww. Komisje.
Ponadto popieram stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityko Społecznej,
który zwrócił uwagę na umiejscowienie świadczeń działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w tym
samym systemie świadczeń, przysługujących kombatantom oraz osobom będącym
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzom zastępczej służby.
wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
w zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do
pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Minister
uznał że proponowany "system świadczeń powinien być co do zasady skorelowany ".
Godne poparcia stanowisko zajęła również Prokuratoria Generalna Skarbu
w kwestii dot. przepisów przejściowych i przepisu o wejście ustawy w życie.
Propozycja ta ma szczególne znaczenie z uwagi na finanse publiczne.
Państwa
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R}lszcrcf Szram

Sprawę prowadzi: Ryszard Szram, Pełnomocnik Wojewody, Biuro Wojewody, tel. 77-45-24-455.

ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325

tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
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WOJEWODA LUBELSKI
Lublin, dnia 22 lipca 2016 r.
PN.I.002.2/ 2016 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Sz.P.
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej

Szanowny Panie Senatorze
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016r. w przedmiocie
w przedmiocie

rozwiązań przyjętych

wyrażenia

opinii

w sprawozdaniu o projekcie ustawy o zmianie ustawy

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (druk senacki nr 59 S) znak pisma BPS/KU-034/59S/17/16, po przeprowadzeniu
analizy treści projektu przedstawiam następujące uwagi.
l. W celu zapewnienia

ciągłości zadań

konsultacyjne do spraw
zarządach

działaczy

realizowanych obecnie przez wojewódzkie rady

opozycji i osób represjonowanych -

województw - zasadne

byłoby

rozwiązanie

ich

z dniem

działające

powołania

działaczy

wojewodów wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw

przy

przez

opozycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
Z tego

względu

otrzymać

art. 5 ust. l projektu ustawy powinien

brzmienie

następujące:

"l. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw

represjonowanych
dnia

powołania

powołane

działaczy

opozycji i osób

na podstawie przepisów dotychczasowych

wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw

działają

działaczy

do

opozycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, na
zasadach
o

określonych

działaczach

w

ustawie

z

dnia

opozycji antykomunistycznej oraz

z powodów politycznych, nie

dłużej jednak niż

20

marca

osobach

przez okres 3

2015

r.

represjonowanych

miesięcy

od dnia

wejścia

przejęcia

spraw

w życie niniejszej ustawy. ".
2. Ponadto, wskazane
niezakończonych

działaczy

byłoby

dodanie przepisów

dotyczących

prowadzonych przez wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw

opozycji i osób represjonowanych oraz trybu ich dalszego prowadzenia

przez

wojewódzkie

rady

konsultacyjne

do

spraw

działaczy

opozycji

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
3. W odniesieniu do zmiany brzmienia art. 15 ustawy zasadnym byłoby wskazanie źródła
sfinansowania przez

wojewodę

koszów

obsługi

techniczno

administracyjnej

wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
4.

Mając

na uwadze

treść

art.

16 ustawy, zasadnym

byłoby

- poza

zmianą

dotychczasowej nazwy wojewódzkiej rady konsultacyjnej (której to zmiany projekt
nie

przewidział)

-

określenie

kosztów przejazdów dla
działaczy

w znowelizowanej ustawie rodzaju i sposobu kalkulacji

członków

wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw

opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych.

W pozostałym zakresie nie zgłaszam uwag.

Z poważaniem
WOJEWODA LUBELSKI

Przemysław
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Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu

Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. BPS/KU-034/59 S/20/16 dot. projektu
ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych, przedkładam w załączeniu uwagi Wydziału
Finansów i Budżetu tut. Urzędu, które traktuję jako własne.
Zał.

pismo

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 '' t<'l. J2 39 21 2.10 ;, fax l2 39 21 SIO

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W KRAKOWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
WF-1.311 !.1.13.2016

Kraków, 12.07.2016 r.

Wydział

Prawny i Nadzoru

Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki

59 S)
Proponowane zmiany

w ustawie,

dotyczą

nastepujących

zadań

realizowanych przez

Wojewodę:

l)
na podstawie dodanego art. II a ust. l, osobie uprawnionej będzie przysługiwała ulga
w wysokości 5 l% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
Wzrost liczby osób korzystających z tego uprawnienia spowoduje skutek finansowy poprzez
konieczność zwiększenia z budżetu państwa wysokości dotacji przekazywanej samorządowi
województwa w dziale 600, rozdziale 60003, na refundację kosztów przewoźników transportu
publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych. W związku z tym koszty te winny zostać
oszacowane w Ocenie Skutków Regulacji.

2)

zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 1 "Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
działają przy wojewodach, którzy zapewniają im obsługę techniczno-administracyjną."
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy, wojewódzkie rady funkcjonują przy zarządach
województwa. W 2016 r. nie była przekazywana dotacja na działanie tej rady przy Zarządzie
Województwa Małopolskiego. W związku z tym koszty obsługi rady winny zostać oszacowane
w Ocenie Skutków Regulacji.
działaczy

W Ocenie Skutków Regulacji:
l)
w punkcie 4 "Podmioty, na które oddziałuje projekt" nie został wymieniony wojewoda,
2)
w punkcie 6 "Wpływ na sektor finansów .publicznych" nie uwzględniono wzrostu dotacji
na refundację kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych
oraz kosztów obsługi rady konsultacyjnej.

:s}1działu
ałysa

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 *

teł.

12 39 21 335 *fax 12 39 21 360

btłJl://www.malopolska.uw.gov.pl
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Pan
Stanisław Gagacz

SenatorRP

i

Przewodniczący Komisji Ustawoda~ czej

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

i

Odpowiadając na pi~ mo Nr BPS/KU- 034/595/26/16 w sprawie o inii do

projektu ustawy o zmiani ustawy o działaczach opozycji antykomunis; ycznej
!

oraz osobach represjono

nych .z powodów politycznych uprzejmie inf: muJę~
!

iż po zapoznaniu się z ww.

rojektern- nie wnoszę do niego uwag.
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Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej

SenatuRP
ul. Wiejska 6
00~902 Warszawa

. "".

..5zc:-u"!>~"J)". 2r.e'
-. ~lf'"'/'~'t.u:r7.
na 'pismo Pa.nA
Odpowiadając
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Przewodniczącego 'z'30 czerwca 2016r. z.nak BPS/K,Uopinię dotyczącą
rozwiązań przyjętych w sprawozdaniu
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz

034/59S/29/16, przedstawiam
o projekcie ustawy o zmianie
osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Proponowane przepisy

rozszerzają krąg

osób uprawnionych do korzystania ze

świadczeń

okre-ślonych ustawą jak i zakres możliwych świadczeń. Pod względem fonnalnopraVv1lym
budzą

proponowane zmiany nie
końcowych.

zast:rzeźeń.

Wątpliwości

dotyczą

jedynie przepisów

w szczególności art. 4 i art. 5 projektu ustawy.

ad. art. 4 projektu ustą!fY.

Zapis, że tworzy się Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Pow;od9~, PolitycZUY?h .W~~tr-~ ~ię zbędny .. Kwes~a ta j~st bowiem
uregulowana wart. 1 pkt 8 proJektu ustawy. ktory w dotychczasoweJ ustaWie de7daJe art. 14 a,
stanov.'iący, ze przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa
Rada do Spraw D~i~aczy O~ozycji Antykm;ntmi~"ttcznej 'oraz 05Qb Represjonowanych
z Powodów Politycznych. Dal~i przepis ten określa tryb powołyWania Rady, jej skład,
społeczny charakter pełnionych w niej funkcji oraz delegację dla Szefa Urzędu do określenia
organizacji i trybu pracy Rady. A zatem . zapis art. 4 projektu ustawy nie znajduje
uzasadnienia. Dodany do nowelizowanej ustawy. przepis art, 14 a stano\\ri w pełni
wystarczającą podstawę do utworzenia i działania Rady.
Analogicznie> zmieniany nowelą art. 15 dotychczasowej ustawy mó\\ri o wojewódzkich
radach konsultacyjnych, określając również zasady ich powoływania i działania. W tym
przypadku art. 5 określa jedynie termin w jakim, od dnia wejścia w życie ustawy
wojewódzkie rady mają zostać powołane. Nie ma natomiast takiego terminu co do powołania
Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych
z Powodów Politycznych. Wydaje się zatem, że wprowadzenie takiego tenninu również
w odniesieniu do Rady byłoby uzasadnione .
. . ,-...
.. ......
~d. art. 5 projektu nsta'lU'.
Przepis art. 5 ust. l projektu stanowi> że wojewódzląe rady konsultacyjne do spraw
działaczy opozyćjl'·. i 'osób represjonowanyc,h;.,.powołane na . podstawie przepisów
•
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al. Niepodległości 16/18,61-713 Poznań, te!. 61-854-13-12, fax 61-854-16·11

wv.,rw.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl
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dotychczasowych ulegają rozwiązaniu z dniem wejśćia·w..eycieiUstawy. Zgodnie z art. 5 ust. 2
projektu wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób
repres-jonowanych z powodów. poJłtyc:znych d:ziałąjące przy wojewodzie zostaną powołane
w terminie 3 miesięcy od dnia wejśCia w życie ustawy. . ...
Dotychczasowe rady działały przy zarządach województw. Ulegają rozwiązaniu
z dniem wejścia w życie ustawy, a nowe rady, działające przy wojewodzie, mają zostać
powołane w ciągu 3 miesięcy. Przepisy projektu ustawy nie zawierają żadnych uregulowań co
do dokumentacji pozostałej po dotychczasowej radzie. Nie wiadomo, czy dokumentacja
w całości pozostaje w gestii zarządów województw, czy też jej część, która może być
':vykorzystana w pracach nowej rady, powinna zostać przekazana w określonym terminie
przez zarząd województwa wojewodzie, przy którym będzie działać nowa rada. Brak
stosov.mych regulacji w tej materii w praktyce może powodować niepotrzebne spory
i trudności.
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Szczecin, dnia

_(g

lipca 201 (i r.

t

)>. /.H.P.0521.5.2016.D

Pan St-anisław Gogacz
PrzewodnicZ~lcy Komi~:~ji

Ustawodawczej

Scn~\.tu

Rzeczypospolitej Polskiej

fz."'"'~"'"l\ ({._._.,;~

~~ f

W 7.Wiązlm 'lĄJismen"l 7. dnia .30 C?:<.:IWOl 2016 t·. 7.rl:I.k BPS/I<l.l (H4/59 S/30./16 w sprawie
upinii w pr;r.edmiocic rozwi.ązl\11 przyjętych w sprawozdaniu Komisji Rodziny, Polityki Scniot~tlncj i
Spolcczncj, Kombji lhu1źct.u i Finansów Publicznych, Komisji Praw Czlowid;a, Pntwot'.r.ątlności i
'Pi:.'.tycji orM~ Komi::;ji u~t;'I:Wf.ldaw~;:zcj Senatu RP () ptojckcie USt1\WY o znuanic usta"\vy o dzia.hczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowlmych '7: powod1'>w P' >H tycznych (Dmk nr 59
S), infotinuj\:, :i:e nie zghtszmn uwag do ptojckl<l VlW. llstawy przesmwionego w sprnwo7.dmliu.
Rozwiązania przyj~,;te w p.rojcl;:d<.: ustawy nowdi:r.uhct.i Lt~l:awę o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobuch represjonowanych 7. powodów polityc:-.nych rozszerzĄ. nprawnienia
do świ;tdc'l:<.:r1 c.lla os6h d:t.iałaj:~cych w opozycji antykomunistycznej i o::;ób rt.:pt·csjotlowan),ch z
powodów polityc7.nych w h1tach 195()-1989 w sposób analogiczny do likktórych uprawnicti
kotnbt~l::.tnt.()w M:l~ ost% bęctwych ofiarami .rep1·e.sji woj,~nnych i ok1-esu powojennego, w tym w 7.akt-csic
\vysokośc.i świadc7.ctl i upnl\vnict1 do Ltlgowych przejazdów środkami
puhłiczncgo transportu
.t.biorowcgo oxaz do korzysmni::~ pn7a lmlcjnośdą :r.c świ<\dczct1 opieki zdrowotnej i usług
fat&lttceut.ycznrch w aptelmch, wychodząc; r\apr:-.cdw u:r.~t.saJninnym potrzebom socj}llnym tych spoJród
tnkich o::;ób, kt('>rc :>:najduj~l się w t.tudnej syn1acji materialnej.
Na aprobntc,: zash1gujc tak:i:c, ptzcwid~hme w projekcie. pr7.c;jścic :r. zarz~dów wojewód;r.tw do
wojewodów kompetencji do powoływania czlonk(>w wnjcwód~kich .rad konsultacyjnych do spraw
działaczy op<.)zyc.:ji antykotnunisLycznej oraz osób .(eptcsjonowanych :t. powodów polityc:r.nych .
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Poznań,

dnia S lipca 2016 r.

Szanowny Pan Senator
Stanisław Gagacz
Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dot. Pisma nr BPS/KU-034/59 S/14/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Szanowny Panie

Przewodniczący.

Odpowiadając na pismo jw. uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z treścią druku

senackiego nr 59 S ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji

antykomunistycznej oraz o osobach represjonowanych z powodów politycznych- w imieniu
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej nie wnoszę uwag do treści projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku,

61-812 Poznań ul. Kantaka 4, tel. (61) 851 74 18; 851 99 61 fax (61) 66613 22
www.zawro.ol email: biuro@zqwrp.pl

r

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 06-07-2016
Znak: PNK.Il.0521.67.2016

Pan
Stanisław Gogacz
Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej
Senat Rzeczypospolitej
Polskiej

S~Qi~'~#~
q~t\tUe ć.?.we~JI)~.,J,,lq a,
V
'--'
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. znak: BPS/KU-034/59 S/27./16,
infmmuję,

uprzejmie

że

ustawa o

działaczach

opozycji antykomunistycznej oraz osobach

represjonowanych z powodów politycznych jest ważna z punktu widzenia społecznego.
Moim zdaniem projekt zmiany tej ustawy
opozycyjnych, jak

również

ich rodzin.

spełnia

Uważam,

zaproponowanych w tym projekcie jest adekwatna do

oczekiwania zarówno samych

źe

wysokość

zasług

działaczy

rekompensat finansowych

ludzi i ich rodzin, którzy walczyli o

wolną Polskę.

W

związku

działaczach

z

opozycji

powyższym

nie

wnoszę

antykomunistycznej

uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o

oraz

osobach

represjonowanych

politycznych.
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powodów

Warszawa, 15 lipca 2016 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

LEX-II1.0521.58.2016

Pan
Stanisław

Gogacz
Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

.s~::_y Q_ C2~ct'? /
W odpowiedzi na pismo Nr BPS/K.U-034/59 S/21./16 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczące

projektu ustawy o zmianie ustawy o

działaczach

represjonowanych z powodów politycznych,
projekcie informacji o
spraw

działaczy

źródłach

finansowania

pragnę zwrócić uwagę
działalności

na brak w przedstawionym

wojewódzkich rad konsultacyjnych do

opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,

o których mowa w art. 5 pkt 2 projektu. Zgodnie z
powstać

opozycji antykomunistycznej oraz osobach

powyższym

przepisem, rady konsultacyjne

przy wojewodach, zamiast- jak to jest dotychczas- przy

zarządach

województw.

Y

mają

Gorzów Wlkp., dnia 15 lipca 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
Łubuskiego Urzędu

Wojewódzkiego

w Gorzowie Wlkp.
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Stanisław

Gogocz

Przewodniczący

Komisji

listmvodawczej

SenatRP
)Varszawa

W odpowiedzi na pismo (znak spra\yy: BPS/KU-034/59 S/18./16) dotycz.ące
sprawozdania

o

projekcie

USta\0\'Y

o

zmianie

usta\vy

o

działaniach

opozycji

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki
t1r

598) uprzejmie

informuję, Ze:

Lubuski

Urząd

uwag do \Vyżej v.·ymien:ionego doku:mennt.

Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. nie

zgłas:~.a

litJOOOtiOQOJ
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WOJEWODA POMORSKI
Pan
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji'Ustawodawczej
Senat Rżeczypospolitej Polskiej

Odpowiedź na pismo BPSIKU-

034/59 S/25.116 z dnia 30 czenvca 2016 r.

Po konsultacjach ze środowiskiem działaczy antykomunistycznych i osób
represjonowanych z pmvadów politycznych uznaję przedmiotowy projekt ustawy

o zmianie ustawy (druk senacki nr 59 S) za zasadny, a jego uchwalenie za pilnie
przez te środcn.viska oczekiwane.
Oczekiwania w/w środowisk sq, co zrozumiałe, dalej idące nii przewiduje to
projekt ustcnry, ale, biorąc pad uwagę obecny stan finansów pamh-tt-a oraz
społeczne poczucie sprawiedliwości, uznaję zmvarte w nim zmiany za ogólnie
wystarczające. Na. życzenie zainteresowanych proponuję jedook wzięcie pod
uwagę możliwości dokonania następujących poprawek:
l. Art.9.1 winien mieć brzmienie- "Świadczenie pieniężne przyznaje się w
wysokości 400 zł miesięcznie".

2. Art. l 0.3 podpunkt l i 1-zmianęzbyt niskiej kwoty kryterium dochodowego
na ,.średnią krajową".

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
ASSOCIATION OF POUSH COUNTIES
(member of Council of European Municipalities and Regions)
Pałac Kultury i Nauki, XXVII piętro, 00-901 Warszawa 134,
Plac Defilad l, skr. pocztowa 7, teJ. (22) 656 63 34, fax. (22) 656 63 33

Adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz l, skr. pocztowa 119, tel. (18) 477 86 00,
fax. {18) 477 86 11, e-mail: biuro@powiatypolskie.pl, www.zpp.pl
PREZES

ZARZĄDU

Ludwik Węgrzyn
POWIAT BOCHENSKI

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

Or.A.OS31/171/16

WICEPREZESIZARZĄDU

Robert Godek
POWIAT STRZYŻOWSKI
Janina Kwiecień
POWIAT KARTIJSKI
Ewa Masny-Askanas
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
m.st. WARSZAWA
Krzysztof Nosal
POWIAT KAUSKI
Andrzej Płonka
POWIAT BIELSKI/woj. ŚLĄSKIE/
Zenon Rodzik
POWIAT OPOLSKI {woj. LUBELSKIE/
Sławomir Snarski
POWIAT BIELSKI /woj. PODLASKIE/
Zbigniew Szumski
POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI
Marek Tramś
POWIAT POLKOWICKI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Sebastian Burdzy
POWIAT ŚREDZKI
Zbigniew Deptuła
POWIAT MAKOWSKI
Edmund Kaczmarek
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Franciszek Koszowski
POWIAT ŚWIECKI
Edmund Kotecki
POWIAT BRZEZIŃSKI
Józef Kozina
POWIAT GŁUBCZYCKI
Ad a m Krzysztoń
POWIAT ŁAŃCUCKI
Tadeusz Kwiatkowski
POWIAT DĄBROWSKI
Krzysztof Lis
POWIAT SZCZECINECKI
Andrzej Nowicki
POWIAT PISKI
Marek Plawiak
POWIAT NOWOSĄDECKI

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY

Józef Swaczyna
POWIAT STRZELECKI
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Andrzej Szymanek
POWIAT WIERUSZOWSKI
CZŁONKOWIE

Marek Chdalowski
POWIAT GARWOUŃSKI
Andrzej Ciołek
POWIAT GOŁDAPSKI
Janusz Guzdek
POWIAT DZIERŻONIOWSKI
Józef Jodłowski
POWIAT RZESZOWSKI
Krzysztof Maćkiewlcz
POWIAT WĄBRZESKI
Szczepan Ołdakowski
POWIAT SUWALSKI
Andrzej Opala
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

DYREKTOR BIURA
Rudolf Borusiewicz

Szanowny Pan
Gogacz
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP

Stanisław

Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 59S)
informuje, że wątpliwości budzi proponowane nowe brzmienie art. 13
ustawy, które zmienia charakter zadań samorządów z fakultatywnych na
obligatoryjne. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji w części
dotyczącej wpływu na sektor finansów publicznych nie wskazano jak
omawiana zmiana wpłynie na sytuację finansową samorządów po stronie
wydatkowej.
Wątpliwości budzi również zasięg obowiązującego przepisu. Zgodnie
z proponowanym nowym brzmieniem przepisu "samorząd terytorialny
udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień
komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych
i oświatowych". Przy tak ogólnie sformułowanym przepisie nie będzie
wiadomo jak traktować ewentualne
wnioski zainteresowanych
o przyznanie pomocy w sytuacji w której zadanie ma charakter
obligatoryjny.

Po

drugie
z
literalnego
brzmienia
przepisu
wynika,
wymienione wsparcie będzie należało się osobie uprawnionej (tj.
osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych) niezależnie od jej
sytuacji bytowej. W przypadku świadczeń mieszkaniowych, w sytuacji
w której samorządy borykają się z problemem zabezpieczenia
odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom ubogim, czy osobom
opuszczającym domy dziecka takie sformułowanie przepisu wydaje się
wykraczać poza ramy sprawiedliwości społecznej.
że

Wobec powyższych uwag proponujemy pozostawienie brzmienia art. 13
ustawy w dotychczasowym kształcie, a określenie zakresu pomocy
udzielanej osobom uprawnionych, pozostawić w gestii samorządów.

Z

poważaniem

Prezes Zarządu
Powiatów Polskich

Związku

WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź,

18 lipca 2016 r.

PNK-VI.0521.15.2016
Pan
Stanisław

Gogacz

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. znale BPS/KU-034/59 S/19 ./16

dotyczące

zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, opiniuję pozytywnie ww. projekt
przedstawiając następujące

Ze

względu

na

uwagi.

propozycję

zmiany daty (art. 1 pkt 1 i 2 projektu) w art. 3

we wprowadzeniu do wyliczenia oraz wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U.
poz. 693 i 1220) z "4 czerwca 1989 roku" na ,,31 lipca 1990",
we wstępie do ww. ustawy,

zmienić

należałoby również,

daty z "1956-1989" na "1956-1990".

W pkt 8 i 9 projektu zaproponowano dodanie art. 14a oraz

zmianę

art. 15 w ww.

ustawie przez utworzenie Rad do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów Politycznych

działających

przy Szefie

Urzędu

Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przy wojewodach. Wskazano
iż członkowie
został

tych rad

będą powoływani spośród

do Spraw

jednocześnie,

osób uprawnionych, ale termin ten nie

skonkretyzowany.
Z poważaniem
WO.JEWODA ŁÓDZKI

Zbigniew Rau

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, teł.: (+48) 42 664 lO 00, fax: (+48) 42 664 lO 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuwlskrytka

www.lodzkie.eu
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Warszawa, 19 lipca 2016 r .
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ZW/0714/153/16
l

Pan
Stanisław

GOGACZ
Przewodniczący Senackiej
Komisji Ustawodawczej

ltawo"'-'-'-/

(;2,,

auo,LuJcUjy'

W odpowledzi na pismo z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie
przedłożenia opinii w przedmiocie rozwiązań przyjętych w sprawozdaniu
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych, w załączeniu, przekazujemy opinie otrzymane z
województw: mazowieckiego i podkarpackiego.

\\

"---

00·236 Warszawa
ul. Świętojerska 5/7
tel. +4822/83114 41
fax +48 22./83114 42

www.zwrp.pl
e-mait l:iuro@zwrp.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Organizacji
UJ. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59-79-661' fax: (22} 59-79-660
e-mail: organizacyjny@mazovla.pl

~c.zowsze.
serce Polski

liiiUliBilli
01.111 D
P_376794

Warszawa, dniJ

~

Opca 2016 r.

OR-OP-11.0821.298.2016.PW

Pan
Bogdan Cieplelewski

Dyrektor Biura ZWiązku Województw RP
e-maił:

biuro@zwrp.cpl
l.szłramska@zwrp.pl

W nawiązaniu do pisma przesłanego drogą elektroniczną w dniu 1 lipca 2016 roku, dotyczącego prośby
o przygotowanie opinii w przedmiocie rozwiązań przyjętych w sprawozdaniu o projekcie ustawy o zmianie ustawy
o działaczach opozycp antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodóW politycznych, uprzejmie
informuję,

iż zaproponowany projekt ustawy zawiera zmiany pożądane przez środowisko działaczy i osób

represjonowanych.
Należy zwrócić jednak uwagę, że art.

13 projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych nadal nie jest jednoznaczny. Nakłada
na samorząd obowiązek udzielenia pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych,
świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych l oświatowych, nie wskazując w jakim zakresie pomoc ta ma być

udzielona.
Odnosząc się do art. 15 projektu wyżej wymienionej ustawy, należy zauważyć, że usytuowanie rad konsultacyjnych

przy wojewodach, którzy zapewniają im obsługę techniczno - administracyjną. wyhamuje prace już powstałych rad przy
zarządach województw. Dodatkowo rozdzieli kompetencje samorządów i administracji rządowej, dotyczącej działaczy
opozyc~ od kompetencji dotyczących kombatantów, co nie ułatwi

pracy

Urzędu do Spraw KombatantóW

i Osób

Represjonowanych.

Sprawę prowadzi:
Paweł wssrews~<t

PRZYJAZNY
.URZĄD

www.mazovla.pl

•

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKlEGO
w Rzeszowie
l

Rzeszów, 2016- 07 - ~l)

KZ-III.043.1.301.2016.AT

Bogdan Ciepielewski
Dyrektor Biura ZWRP
Warszawa

W

związku

z proponowanymi zmianami w ustawie o

działaczach

opozycji

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
dotyczącymi
Zarządzie

m.in. funkcjonowania Rad Konsultacyjnych informujemy,

przy

Województwa Podkarpackiego, w porozumieniu z szefem do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych
2016 r.

że

została powołana

Biorąc

pod

uchwałą

Nr 157/3262/16 z dnia 15 marca

Rada Konsultacyjna.

uwagę

powyższe

zwracam

się

z

prośbą

o

uwzględnienie

w proponowanych zmianach ww. ustawy zapisu o przejęciu przez Wojewodów Rad
Konsultacyjnych

powołanych

przez Zarządy Województw.

~

PODKARPACKIE

al. ł:.ukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
cel. +48 17 850 17 00, fax +48 17850 17 Ol, e-mail: urzad@podkarpackie.pl, mvw.podkarpackie.pl

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław,

dnia 19lipca 2016 r.

\

NK.0521.14.2016

Pan
Stanisław

Gogacz

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pana pismo z. dnia 30 czerwca 2016 r. (BPS/KU-034/59 S/15116)
przedstawiam w załączeniu opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

7. up. WOJEWODY OLNOŚl}\SKIF:GO

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobac/t represjonowanych z powodów politycznych
l. W znacznej mierze projekt nowelizacji poświęcono daleko idących zmianom w zakresie
świadczeń przysługujących tzw.

•

kompetencji Szefa

Urzędu

osobom uprawnionym. Zagadnienia te mieszczą się w zakresie

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pozostają

wyrazem określonej polityki wsparcia takich osób. Zwiększenie zakresu tych uprawnień należy
zaopiniować

li. W

pozytywnie.

pozostałym

zakresie wydaje

się

zasadnym

zgłoszenie następujących

uwag

do projektu ustawy.
fakultatywności,

wprowadza

udzielania pomocy osobom uprawnionym w zakresie

udogodnień

l. Przepis art.
obligatoryjność

komunikacyjnych,
Jednocześnie

13 w nowym brzmieniu zamiast

świadczeń

określa

ustawa nie

działalności samorządu

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i
zakresu

uprawnień,

oświatowych.

trybu ich przyznania, kontroli tej sfery

terytorialnego. Nie wiadomo zatem na jakich zasadach i w jakim

zakresie osobom uprawnionym będzie przysługiwała pomoc w opisanych przepisem zakresach.
Nieokreśloność

tego przepisu powoduje

zagrożenie, że będzie

woli ustawodawcy polepszenia losu osób uprawnionych, bez
realne działania.
jak określić

Zupełnie

on traktowany jako wyraz

przełożenia

najakiekolwiek

bowiem nie sposób określić, co oznaczają poszczególne obowiązki i

wzajemną relację

tego przepisu i innych ustawowych regulacji. Np., czy jeśli w

ramach wykonywania kompetencji z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 200 l r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014
. r. poz. 150 ze zm.) rada gminy

określi

zasady wynajmowania lokali

wchodzących

w

mieszkaniowego zasobu gminy i nie przyzna pierwszeństwa osobom uprawnionym, to
to nruuszenie rut. 13 czy
przesłanką zmian

też

być

w układzie komunikacji zbiorowej? Za finansowanie świadczeń zdrowotnych

świadczeń

Ponadto przepis ten
środków

będzie

nie? Czy miejsce zamieszkru1ia osoby uprawnionej ma

odpowiada aktualnie NFZ. W jaki zatem sposób gmina ma
w dostępie do

skład

gwarantować

udogodnienia

zdrowotnych?
nakłada bliżej nieokreślone obowiązki

na

samorządy

i nie

określa

finansowych związanych z ich realizacją.

2. Nowela w zakresie art. 15 Ustawy (art. l pkt 9 projektu)
przyporządkowanie

zmieniła

nie tylko

wojewódzkich rad konsultacyjnych, organy uprawnione do ich

powoływania,

ale

także zmieniła

ich nazewnictwo. To

już

nie

będą

wojewódzkie rady

konsultacyjne do spraw

działaczy

opozycji i osób represjonowanych tylko wojewódzkie rady

konsultacyjne do spraw

działaczy

opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych

z powodów politycznych.
Mamy do czynienia zatem z
nie uwzględniono
rozważyć ujęcie

obowiązku

zupełnie

wydania nowego

nowym organem. Tymczasem w projekcie
rozporządzenia

wykonawczego. Warto zatem

w przepisach przejściowych konieczności wydania nowego rozporządzenia w

określonym terminie, powiązanym z terminem określonym w art. 5 projektu jako termin
powołania

nowych rad przez wojewodów.

Przy aktualnym brzmieniu przepisów projektu, powołane wojewódzkie rady konsultacyjne
do spraw

działaczy

opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów

politycznych będą pozbawione przepisów określających zasady ich działania i tym samym ich
działanie będzie

utrudnione lub wręcz niemożliwe.

3. Ponadto należy znowelizować art. 16 ustawy pod kątem nowej nazwy rad wojewódzkich.

.

