
 

 
 

  
 

                                                                    Gdańsk, dnia 1.02 .2016 r. 
 
 
 
 
                                  Pan Senator Grzegorz Bierecki  
                                  Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu 
                                  i Finansów Publicznych 
 
                           
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 i 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 
Niepodleglości i Solidarności. To robimy nie tylko dla naszych członków ale dla 
innych, szczególnie tych z małych miejscowości, bo nie ma kto tego zrobić.   
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Z wieloma ludźmi z Polski utrzymujemy kontaki 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. 
 
              Stanislaw Fudakowski      Andrzej Osipów      Czesław Nowak 
                    Sekretarz                      Wiceprezes                Prezes  


