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Szanowny Panie Marszałku 
 
przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 

projektu ustawy 
 

- o zmianie ustawy o świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz 
osadzonym w obozach pracy przez III 
Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
(druk nr 2062). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w 
toku prac parlamentarnych.  

 

Z poważaniem 

(-) Mateusz Morawiecki 

 
 
 
 
 



Stanowisko Rady Ministrów 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym  

w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(druk nr 2062) 

 

I. Przedmiot proponowanej zmiany 

Senacki projekt ustawy dotyczy przyznania nowych uprawnień osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę 

i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Przyznanie tych uprawnień ma nastąpić poprzez zmianę przepisów ustawy z dnia  

 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). 

W przypadku pierwszej z wymienionych ustaw projektowane regulacje dotyczą 

nadania nowego brzmienia tytułowi przedmiotowej ustawy. Zgodnie z projektowaną zmianą 

tytuł tej  ustawy otrzymałby brzmienie „o osobach deportowanych do pracy przymusowej 

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

Radzieckich”. 

Natomiast przyznanie nowych uprawnień osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich ma polegać na przyznaniu tym osobom prawa 

pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domach 

pomocy społecznej. 

Projektowane rozwiązania mają także umożliwić samorządom terytorialnym 

udzielanie wskazanym osobom pomocy w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń 

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z przyznanych uprawnień ma 

być legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy 
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przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, wydawana przez Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Legitymacja ta ma być również dokumentem, na podstawie którego będzie  

następować potwierdzanie uprawnień, które mają być dodatkowo przyznane na podstawie 

projektowanych regulacji dotyczących wprowadzenia zmian w drugiej z wymienionych 

ustaw. 

Zgodnie  z projektowanymi regulacjami osoby deportowane do pracy przymusowej 

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

Radzieckich uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Uzyskają także prawo do 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego.  

Pozostałe regulacje zawarte w senackim projekcie ustawy są konsekwencją 

projektowanych zmian. 

Według szacunków przedstawionych w ocenie skutków regulacji załączonej do 

senackiego projektu ustawy projektowane zmiany spowodują wzrost wydatków sektora 

finansów publicznych. Wzrost ten nastąpi z powodu realizacji przez Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych obowiązku wydrukowania wskazanej legitymacji  

i dostarczenia jej osobom uprawnionym. Z tego powodu wzrost wydatków wyniesie około  

362 tys. zł przy przyjętym założeniu, że zadanie to zostanie zrealizowane w pierwszym roku 

obowiązywania regulacji. We wskazanej kwocie mieszczą się koszty wytworzenia legitymacji 

szacowane na około 50 tys. zł oraz koszty dostarczenia tych legitymacji osobom 

uprawnionym szacowane na około 312 tys. zł.  W celu oszacowania kosztów przyjęto, że 

zostanie wydanych około 60 tys. legitymacji, przy czym potencjalna liczba beneficjentów 

została oszacowana na około 71 tys. osób. 

 

II. Opinia o projekcie 

Jednym z zadań Rzeczypospolitej Polskiej jest otaczanie specjalną opieką weteranów 

walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Opieką objęte są także osoby, które 

podlegały represjom w okresie wojny oraz w okresie powojennym. Jedną z grup objętych 

uprawnieniami są osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
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pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich za represje uznano  

osadzenie w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939 – 1945 z przyczyn 

politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych. Za represje uznano także deportację 

(wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium 

państwa polskiego sprzed dnia 1 września 1939 r. lub z tego terytorium na terytorium 

III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939 – 1945 bądź na 

terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i terenów przez niego 

okupowanych w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 5 lutego 1946 r. oraz po tym 

okresie do  końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach. 

Uprawnionym osobom przysługuje prawo do świadczenia pieniężnego za każdy 

miesiąc trwania pracy, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy. Obecnie wysokość tego 

świadczenia za jeden miesiąc wynosi 10,82 zł, a za 20 miesięcy 215,84 zł. Wysokość tego 

świadczenia podlega waloryzacji. 

Przedstawione w senackim projekcie ustawy rozwiązania dotyczące przyznania 

nowych uprawnień poprzez prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym 

uzyskaniu miejsca w domach pomocy społecznej oraz stworzenie możliwości udzielania 

pomocy  przez samorządy  terytorialne w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń 

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych dla tej grupy społecznej, należy 

uznać za cenną inicjatywę. 

Z uwagi na projektowane rozwiązania należy nadmienić, że jak wynika ze 

sprawozdania MPIPS05 w chwili obecnej liczba miejsc w domach pomocy społecznej 

przekracza liczbę mieszkańców. W 2015 r. na 783 domy było 78 154 miejsc, a 76 989 osób 

zamieszkujących. Ponadto, jak wynika z wymienionego sprawozdania, od 2011 r. 

systematycznie przybywa nowych miejsc w domach pomocy społecznej. W związku z tym 

przyznanie dodatkowych uprawnień osobom deportowanym nie powinno wpłynąć 

negatywnie na możliwości realizacji przez inne osoby świadczeń, w tym uzyskiwania miejsca 

w domu pomocy społecznej. 

W zakresie udzielania przez samorządy terytorialne udogodnień komunikacyjnych, 

świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych projektowane 

regulacje nie precyzują rodzaju udzielanej pomocy ani jej formy. Podkreślić należy, że 

w sytuacji gdy udzielana pomoc nie będzie świadczeniem pieniężnym przyznanym na 

podstawie ustawy regulującej uprawnienia osób deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, tylko np. świadczeniem rzeczowym udzielanym na podstawie przepisów prawa 
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miejscowego, nie będzie objęta zakresem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 45 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 200). Jeżeli do świadczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

stanowiącego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, nie będzie miało zastosowanie żadne inne zwolnienie przedmiotowe, wartość 

tego świadczenia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. 

Kolejną cenną inicjatywą zawartą w senackim projekcie ustawy jest przyznanie 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prawa do korzystania poza 

kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach. Jak również przyznanie tym osobom prawa do uzyskania ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na 

zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Należy zauważyć, że obecnie prawo do korzystania poza kolejnością ze wskazanych 

świadczeń przysługuje kobietom w ciąży, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom, 

a od dnia 31 sierpnia 2017 r. przysługuje również działaczom opozycji antykomunistycznej 

oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych. 

W związku z tym przedstawione w senackim projekcie ustawy rozwiązania zmierzają 

do przyznania tej grupie społecznej analogicznych uprawnień, jakie przysługują inwalidom 

wojennym i wojskowym, kombatantom czy też działaczom opozycji antykomunistycznej oraz 

osobom represjonowanym z powodów politycznych. 

Senacki projekt ustawy wychodzi naprzeciw, w tym zakresie, postulowanym przez 

środowisko osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, zmianom dotyczącym  

przyznania nowych uprawnień tej grupie społecznej. 

Odnosząc się do określonego w ocenie skutków regulacji senackiego projektu ustawy 

wzrostu wydatków sektora finansów publicznych należy przychylić się do opinii wyrażonej  

w jego uzasadnieniu, że bezpośrednie skutki finansowe uchwalenia ustawy będą ograniczać 

się do kosztów wytworzenia i wysyłki legitymacji będącej potwierdzeniem prawa jej 

posiadacza do określonych przywilejów. Według szacunków Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych, sporządzonych w oparciu o dane organów rentowych 

wypłacających świadczenia osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz biorąc pod 
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uwagę wskaźnik śmiertelności w tym środowisku, w dniu 30 września 2017 r. populacja 

potencjalnych beneficjentów ustawy liczyła około 71 tys. osób. Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych przyjmuje, że nie wszyscy uprawnieni wystąpią 

o wydanie legitymacji, stąd grupa ta nie powinna przekroczyć 60 tys. osób. Jak wynika 

z doświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  nabytego przy 

wydawaniu np. legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP koszt 

wytworzenia 60 tys. sztuk legitymacji nie powinien przekroczyć 50 tys. zł. Doliczając do tego 

koszt wysyłki legitymacji listem poleconym, obecnie około 5,30 zł, można oszacować skutki 

finansowe projektu na kwotę 368 tys. zł. Powyższe skutki finansowe zostaną sfinansowane 

w ramach wydatków zaplanowanych dla części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel. 

Jednocześnie koniecznym jest przedstawienie, że strona rządowa prowadzi prace nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. 

W rządowym projekcie ustawy zawarte są regulacje dotyczące uprawnień 

przysługujących kombatantom oraz osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu 

powojennego, inwalidom wojennym  i wojskowym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu  

i batalionach budowlanych, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz 

działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów 

politycznych. W projekcie tej ustawy zawarte są również regulacje dotyczące poszerzenia 

uprawnień przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym  

w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Wobec powyższego senacki projekt ustawy stanowi istotny wkład  w podejmowane 

przez stronę rządową działania na rzecz  osób, które zostały najciężej doświadczone w okresie 

działań wojennych i w okresie powojennym. 

Proponuje się, aby wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu 

pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 

w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych zostało skorelowane z wejściem w życie rozwiązań  

z przedłożenia rządowego, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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III. Wnioski 

Mając powyższe na uwadze, Rada Ministrów popiera  senacki projekt ustawy 

o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do 

pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(druk nr 2062). 
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