
 

 
Druk nr 2571 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 

 

o senackim projekcie 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) 

 
Sejm na 55. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. – zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu 
rozpatrzenia. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu 
w dniu 5 czerwca 2018 r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 5 czerwca 2018 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Jacek Świat 

Przewodnicząca Komisji 
 

(-) Bożena Borys-Szopa 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

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 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o osobach deportowanych do pracy 

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich”; 

2) w art. 1 w ust. 1 skreśla się wyrazy „pieniężne, zwane dalej „świadczeniem,””; 

3) dotychczasowy art. 1 oznacza się jako art. 1a i dodaje się przed nim nowy art. 1 

w brzmieniu: 

„Art. 1. Ustawa reguluje: 

1) zasady, wysokość oraz tryb przyznawania świadczenia pieniężnego, 

zwanego dalej „świadczeniem”, osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; 

2) zasady wydawania legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej 

lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, zwanej dalej „legitymacją”; 

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 uprawnienia osób deportowanych do 

pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.”; 

4) po art. 6 dodaje się art. 6a–6c w brzmieniu: 
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„Art. 6a. 1. Legitymację wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych wraz z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 

1. 

2. Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania 

z uprawnień, o których mowa w art. 6b i art. 6c oraz z uprawnień, o których 

mowa w art. 47c ust. 1 i art. 57 ust. 2 pkt 10 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.1)). 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 

drodze rozporządzenia, wzór legitymacji, mając na uwadze zapewnienie 

właściwej identyfikacji posiadaczy legitymacji. 

Art. 6b. Osobie deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w 

obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki 

socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. 

Art. 6c. Samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom 

deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez 

III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie 

udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, 

zdrowotnych i oświatowych.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 pkt 45 

otrzymuje brzmienie: 

„45) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 

1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych 

w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. ...);”. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 

2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912 i 932. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2494 

oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 398, 650, 685, 858 i 912. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.3)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) osoba deportowana do pracy przymusowej – osobę deportowaną do 

pracy przymusowej lub osadzoną w obozie pracy przez III Rzeszę lub 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, której przyznano 

świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 31 

maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 

…);”; 

2) w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 

43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz 

osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza 

kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych 

udzielanych w aptekach.”; 

3) w art. 57 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, 

kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób 

represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do 

pracy przymusowej;”. 

Art. 4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje 

legitymację osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie 

pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na 

wniosek osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy 

przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, która w dniu 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 

2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912 i 932. 
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wejścia w życie niniejszej ustawy posiada uprawnienie stwierdzone decyzją, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


