projekt
USTAWA

z dnia

o pomocy dla

działaczy

opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych
z powodów politycznych t)

Art. l. Ustawa reguluje zasady przyznawania

świadczenia

specjalnego

pomocy

pieniężnej:

l)

działaczom

opozycji demokratycznej

osobom represJOnowanym z powodów

t

politycznych;
2)

działaczach

wdowom i wdowcom po

opozycJI demokratycznej

lub osobach

represjonowanych z powodów politycznych.
Art. 2. l.

Działaczem

opozycji demokratycznej jest osoba, która w okresie od dnia

l stycznia 1957 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., przez co najmniej 6 miesięcy:
l)

była

aktywnym

członkiem

nielegalnej organizacji, której cele

przez Polskę niepodległości,
2)

prowadziła

suwerenności

w sposób zorganizowany,

zmierzały

do odzyskania

lub respektowania praw człowieka, lub

zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność

na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i

suwerenności

lub respektowania praw

człowieka

"działaczem

-zwana dalej

opozycji".

2. Za nielegalne organizacje nie uznaje
i niezależnego ruchu studenckiego

się

działających

organizacji niezależnego ruchu

związkowego

w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia

ich rejestracji przed dniem 13 grudnia 1981 r.
Art. 3.

Osobą represjonowaną

z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od

dnia l stycznia 1957 r. do dnia 4 czerwca 1989 r.:
l)

przebywała

a)

w:

więzieniu

lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku

wydanego w latach 1957-1989, albo bez wyroku, jednorazowo na okres
niż

48 godzin, za

suwerenności

l)

działalność

na rzecz odzyskania przez

dłuższy

Polskę niepodległości

i

lub respektowania praw człowieka, lub

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawę z dnia 21 czerwca 200 l r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .
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b)

ośrodku

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

o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18, z 1989 r.
Nr 34, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 342) za
przez
2)

Polskę niepodległości

brała udział

w zbiorowym

niepodległości

a)

na

i

skutek

i

suwerenności

działania

lub respektowania praw

wojska, milicji

lub

bezpieczeństwa poniosła śmierć, doznała

b)

na okres

dłuższy niż

została

nią rozwiązana umowa

-zwana dalej

z

człowieka

innych

uszkodzenia

iw

związku

z tym:

funkcjonariuszy
ciała

Polskę

aparatu

lub rozstroju zdrowia

o pracę

świadczenia

specjalnego lub pomocy

pieniężnej

opozycji, osobie represjonowanej, wdowie lub wdowcowi po

Art. 5. l.

Spełnienie

przysługuje

działaczu

decyzję stwierdzającą spełnienie

o których mowa wart. 2lub art. 3, zwanymi dalej

opozycji

warunków,

"osobą uprawnioną''.

warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3 stwierdza Kierownik

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. Do wniosku wdowa lub wdowiec po
dołącza kopię

oraz

na rzecz odzyskania przez

lub

siedem dni, lub

lub po osobie represjonowanej, którzy otrzymali

Urzędu

człowieka,

"osobą represjonowaną''.

Art. 4. Prawo do
działaczowi

na rzecz odzyskania

lub respektowania praw

wystąpieniu wolnościowym

suwerenności

działalność

kopię

odpisu skróconego aktu zgonu

odpisu skróconego aktu

działaczu

opozycji lub osobie represjonowanej

działacza

opozycji lub osoby represjonowanej

małżeństwa potwierdzającego

zawarcie

małżeństwa

z

tą

osobą.

3. Kierownik

Urzędu

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

może zwrócić

się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu o przekazanie informacji o
Narodowej
dotyczących

treści

zgromadzonych przez Instytut

Pamięci

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów
okoliczności

uzasadniających

wydanie decyzji

stwierdzającej

spełnienie

warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3, oraz o przekazanie uwierzytelnionych kopii
tych dokumentów.
4. W przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § l pkt 5 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. -Kodeks

postępowania

przepisu art. 146 § l tej ustawy nie stosuje

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

się.
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Art. 6. Zadanie z zakresu przyznama i
pieniężnej

wypłaty świadczenia

specjalnego

1

pomocy

jest zadaniem pomocy społecznej gminy.

Art. 7. l. Świadczenie specjalne przyznaje się w wysokości najniższej emerytury
ogłaszanej

przez Prezesa

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

na podstawie art. 94 ust. 2

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.2)),w kwocie obowiązującej

w dniu złożenia wniosku, zwanej dalej
l)

dochód

samotnie

odpowiadającej

"najniższą emeryturą'', miesięcznie, jeżeli:

gospodarującej

osoby

uprawnionej

me

przekracza

kwoty

150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. l pkt l

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), zwanej
dalej
2)

"ustawą o

dochód na

pomocy społecznej", albo

osobę

w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty

odpowiadającej

150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej.

2. Świadczenie specjalne przyznaJe stę w wysokości połowy najniżej emerytury,
miesięcznie, jeżeli :

l)

dochód

samotnie

odpowiadającej

gospodarującej

osoby

uprawmoneJ

me

przekracza

kwoty

250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. l pkt l

ustawy o pomocy społecznej, albo
2)

dochód na

osobę

w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty

odpowiadającej

250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej.

Art. 8. l. Pornoc

pieniężną

przyznaje

się,

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, do
dochód samotnie

gospodarującej

w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
wysokości

300% najniższej emerytury, jeżeli

osoby uprawnionej albo dochód na

uprawnionej nie przekracza kwoty

odpowiadającej

osobę

w rodzinie osoby

460% kryterium dochodowego, o którym

mowa w art. 8 ust. l pkt l ustawy o pomocy społecznej .
2. Pornoc

pieniężna może być

przyznana w

szczególności

na

całkowite

lub

częściowe

pokrycie kosztów:
l)
2
>

zakupu wózka inwalidzkiego;
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224,
Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr
168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251 , 637, 664 i 1548 oraz
z 2013 r. poz. 240.
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2)

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3)

zakupu sprzętu ortopedycznego;

4)

zakupu ułatwiającego

5)

zakupu leków oraz

6)

dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;

7)

opłacenia

8)

zaspokojenia innych potrzeb bytowych i ochrony zdrowia w przypadku

pracę

i życie

środków

sprzętu

innego niż

określony

w pkt 1-3;

opatrunkowych;

pomocy pielęgnacyjnej, lub
długotrwałej

choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania.
3. Pornoc pieniężnąprzyznaje
Art. 9. l. Do przyznania

się

nie częściej

świadczenia

niż

raz na 12 miesięcy.

specjalnego i pomocy

pieniężnej

przepisy art. 6

pkt 3, lO i 14, art. 8 ust. l i 3-13, art. lO ust. l, art. 11 ust. l, art. 12, art. 13, art. 98, art. 100,
art. 101 ust. 1-3 i 6, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 3-5, art. 107 ust. l-5c i art. 109 ustawy
o pomocy społecznej stosuje się odpowiednio.
2. Za kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. l pkt l i 2 oraz ust. 9 ustawy
o pomocy społecznej, przyjmuje się kryteria zweryfikowane na podstawie art. 9 tej ustawy.
3. Do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wlicza
się także pozostałych świadczeń pieniężnych,

o których mowa w art. 36 pkt l ustawy

o pomocy pieniężnej.
4. Do wniosku o przyznanie
kopię

świadczenia

specjalnego lub pomocy pieniężnej

dołącza się

decyzji, o której mowa w art. 4 ust. l.

Art. 10. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do pomocy

pomocy

pieniężnej,

pieniężnej

z prawem do

o której mowa w art. 19 ust. l ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.

o kombatantach oraz niektórych osobach

będących

ofiarami represji wojennych i okresu

powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400), w przypadku o którym mowa wart. 2 pkt 7 tej
ustawy, osoba ta ma prawo do pomocy pieniężnej albo prawo do pomocy pieniężnej, o której
mowa w art. 19 ust. l ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

będących

ofiarami

represji wojennych i okresu powojennego, według własnego wyboru.
Art. 11. Zadanie z zakresu przyznania i
pieniężnej

wypłaty świadczenia

specjalnego i pomocy

jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej .

Art. 12. l. Na

realizację

zadania z zakresu przyznania i

wypłaty

świadczenia

specjalnego i pomocy pieniężnej gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.
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2. Na finansowanie kosztów ustalenia i
pieniężnej

gmina przeznacza się nie więcej

3. Gmina jest

obowiązana

spraw zabezpieczenia

wypłacenia świadczenia

niż

5% kwoty dotacji.

do przedstawienia, raz do roku, ministrowi

społecznego,

za

pośrednictwem

finansowego o zadaniu z zakresu przyznania i
pieniężnej,

specjalnego i pomocy

właściwemu

do

wojewody, sprawozdania rzeczowo-

wypłaty świadczenia

specjalnego i pomocy

realizowanym w roku poprzednim.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym

do spraw finansów publicznych

sporządzenia,

określi,

w drodze

tryb i termin przedstawienia sprawozdania

ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ich

rozporządzenia,

mając

wzór, sposób

na uwadze

uwzględnienia

potrzebę

przy opracowywaniu

projektu budżetu państwa.
Art. 13. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 3)) w art. 21 w ust. l po pkt 25b dodaje się pkt 25c
w brzmieniu:
świadczenie

"25c)

specjalne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów

ustawy z dnia .... o świadczeniu specjalnym i pomocy pieniężnej
działaczom

przysługujących

opozycji demokratycznej oraz osobom represjonowanym z powodów

politycznych w latach 1957-1989 (Dz. U. poz .... );".
Art. 14. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.

Nr 71, poz. 734, z późn. zm. 4)) wart. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Do dochodu nie wlicza

się świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla

sierot

zupełnych,

tytułu

urodzenia dziecka, pomocy w zakresie

zasiłków

jednorazowych zapomóg z

okresowych z pomocy

i świadczeń w naturze z pomocy
pieniężnej,

społecznej,

tytułu

urodzenia

jednorazowych

społecznej,

świadczenia

4
)

pieniężnej

dla niektórych

przedemerytalne albo

zasiłek

specjalnego i pomocy pieniężnej, o których

mowa w przepisach ustawy z dnia ... o świadczeniu o
3
)

świadczeń pieniężnych

dodatku mieszkaniowego, zapomogi

pobierających świadczenie

przedemerytalny w 2007 r. oraz

dziecka, dodatku z

dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,

o której mowa w przepisach o zapomodze

emerytów, rencistów i osób

się

świadczeniu

specjalnym i

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769,
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz.
1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz. 1535, z 2007 r.
Nr 35, poz. 219, z 2011 r. Nr 106, poz. 622oraz z 2013 r. poz. 951.
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pomocy

pieniężnej przysługujących działaczom

opozycji demokratycznej oraz osobom

represjonowanym z powodów politycznych w latach 19S7-1989 (Dz. U. poz .... ).".
Art. 15. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach

rodzinnych (Dz. U.

z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. 5)) wart. 3 w pkt l w lit c w tiret dwudziestym ósmym
średnik zastępuje się przecinkiem

"

świadczenie

oraz dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte w brzmieniu:

specjalne i pomoc

o świadczeniu

pieniężna

specjalnym i pomocy

określone

pieniężnej

w ustawie z dnia

przysługujących

działaczom

opozycji demokratycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
w latach 19S7-1989 (Dz. U. poz .... );".
Art. 16. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej

(Dz. U. z 2013 r. poz.

182) w art. 8 w ust. 4 po pkt S dodaje się pkt Sa w brzmieniu:
"Sa)

świadczenia

specjalnego i pomocy

pieniężnej,

o świadczeniu specjalnym i pomocy

o których mowa w ustawie z dnia ...

pieniężnej przysługujących działaczom

opozycji

demokratycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych w latach
19S7-1989 (Dz. U. poz .... );".
Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2014 r.

S)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz.1630, z
2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i
Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016
i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 959, 125 i 1548.

