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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych, w celu wprowadzenia możliwości stosowania art. 81a § 1 k.p.a. 

w sytuacji braku pełnej dokumentacji represjonowania w następstwie niszczenia  

i ukrywania dokumentów przez służby PRL. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji w uzasadnieniu wskazał, że w czasach PRL nagminnym działaniem 

było ukrywanie i niszczenie dokumentów przez służby specjalne, a dokumenty świadczyły 

o represjonowaniu ludności walczących o niepodległe państwo polskie. Dziś ta sytuacja 

spowodowała w licznych przypadkach brak możliwości uzyskania poświadczenia 

dokonywanych represji na ludności sprzeciwiającej się ówczesnym władzom PRL. Jak 

podniósł w uzasadnieniu petycji, ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania statusu osoby 

represjonowanej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych.  

W myśl art. 5 ustawy potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych następuje na wniosek osoby 

zainteresowanej. Osoba ta do wniosku musi dołączyć dowody (dokumenty) potwierdzające 

działalność opozycyjną lub dowody potwierdzające represjonowanie. W sytuacji braku 

możliwości uzyskania odpowiednich dokumentów z archiwów, właśnie z powodów ich 

zniszczenia przez służby PRL, Urząd do Spraw. Kombatantów i Osób Represjonowanych 

odmawia przyznania takiej osobie statusu osoby represjonowanej. 

Ponadto, jak podnosi autor petycji, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych odmawia stosowania art. 81a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego 

jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia,  

a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, 

wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony. Jak podał autor petycji, urząd  

w uzasadnieniu takich decyzji wskazuje na art. 81a § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że przepisów § 1 nie stosuje się w przypadku, jeśli 

odrębne przepisy wymagają od strony wykazania określonych faktów.  
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Wnioskodawca z uwagi na powyżej opisany problem wnosi o zmianę art. 5 ust 3 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych i nadanie mu następującego brzmienia:  

,,Do wniosku o którym mowa w ust. 2 dołącza się możliwie najlepiej 

udokumentowane dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2  

i art. 3, a w przypadku niepełnego udokumentowania, dołącza się potwierdzenia dokonania 

kwerend w archiwach, które na podstawie niepełnej dokumentacji oraz obowiązującego 

prawa w okresie działalności wnioskodawcy pozwolą na ustalenie stanu faktycznego  

z uwzględnieniem art. 81a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej  

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255) 

reguluje m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych. 

Zgodnie z art. 2 ustawy działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która  

w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy 

prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną 

odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości  

i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. 

Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest m.in. osoba, która w okresie  

od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r.: 

1) przebywała w: 

a) więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku 

wydanego w latach 1956-1989 albo bez wyroku jednorazowo 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 mocy art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 

wojennym za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności 

lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce; 

2) przez okres powyżej 30 dni pełniła zasadniczą służbę wojskową lub czynną  

służbę wojskową w ramach ćwiczeń wojskowych, do której odbycia została powołana  

z przyczyn politycznych za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości  

http://lex.senat.pl/#/document/16790765?unitId=art(42)&cm=DOCUMENT
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i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (art. 3). 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych potwierdza (art. 5 ust. 1), w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu  

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, iż osoba 

ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki określone w ustawie. 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych potwierdza się na wniosek, do którego należy dołączyć: dowody 

potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3, oraz decyzję 

administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4, 

albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności (art. 5 ust. 3). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w rozdziale 4 określa dowody w postępowaniu 

administracyjnym. Zgodnie z art. 75 jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności 

dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. 

Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę 

obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie 

pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są 

rozstrzygane na korzyść strony (art. 81a § 1). 

Przepisu powyższego nie stosuje się: 

1) jeżeli w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania 

ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich; 

2) jeżeli przepisy odrębne wymagają od strony wykazania określonych faktów; 

3) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a 

w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego; 

4) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 2 marca 2021 r.  

w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 483/20 wyjaśnił, że celem art. 81a § 1 k.p.a. jest 

przeciwdziałanie przyjmowaniu przez organ wersji niekorzystnej dla strony w sytuacji,  
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w której w sprawie są co najmniej dwie zasadniczo sprzeczne, ale równie prawdopodobne 

w realiach danej sprawy, możliwe wersje stanu faktycznego. Celem tego przepisu nie jest 

natomiast uchylanie się strony od odpowiedzialności administracyjnej poprzez wykazanie 

zaistnienia w sprawie jakichkolwiek wątpliwości, pomimo tego, że zebrany materiał 

dowodowy, oceniony zgodnie z art. 80 k.p.a., pozwala na przyjęcie w sposób stanowczy, że 

zaszły okoliczności opisane w hipotezie relewantnej normy prawa materialnego.  

 


