UZASADNIENIE

I.

Wyjasnienie celu ustawy.

Celem ustawy jest zagwarantowanie pomocy dzialaczom opozycji demokratycznej
i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do
4 czerwca 1989 r. znajdujacym sie w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Jest bowiem
niedopuszczalne, aby osoby zasluzone dla odzyskania przez Polske niepodleglosci zyly
w skrajnej biedzie. Zgodnie z sygnalami plynacymi od organizacji zrzeszajacych bylych
opozycjonistów, a potwierdzonymi na spotkaniu, które odbylo sie w Senacie 25 marca br Czy i jak mozna pomóc dzialaczom opozycji demokratycznej i podziemia solidarnosciowego
znajdujacym sie w szczególnie trudnej sytuacji zyciowej ?, problem biedy a niekiedy wrecz

wykluczenia spolecznego w tym srodowisku narasta. Ustawa stanowi próbe zaradzenia tej
sytuacji. Waronkiem przyznania pomocy bedzie uzyskanie przez osobe zainteresowana
statusu dzialacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spelnienie kryterium
dochodowego. Pomoc bedzie swiadczona w dwóch formach: swiadczenia specjalnego oraz
pomocy pienieznej.

II. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma zostac uregulowana
oraz wykazanie róznic pomiedzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym.

1. Obecnie obowiazujace przepisy regulujace sytuacje prawna dzialaczy opozycji
demokratycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych to przepisy nastepujacych
ustaw:
l)

ustawy z dnia ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2012 r.
poz. 400),

2)

ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osób
represjonowanych za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu Panstwa Polskiego (Dz.
U. Nr .34, poz. 149 z póznozm.),
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3)

ustawy z dnia 7 maja2009 r. o zadoscuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystapien
wolnosciowych w latach 1956-1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741 z pózno zm.)
Zakres podmiotowy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych

osobach bedacych

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obejmuje przede

wszystkim kombatantów, czyli osoby, które braly udzial w wojnach, dzialaniach zbrojnych
i powstaniach

narodowych,

wchodzac

w sklad formacji

wojskowych

lub organizacji

walczacych o suwerennosc i niepodleglosc Rzeczypospolitej Polskiej.
Na mocy
kombatancka

ustawy

o kombatantach

lub za podleganie

za dzialalnosc

równorzedna

z dzialalnoscia

represjom wojennym i okresu powojennego

uznaje sie

równiez (miedzy innymi):
1)

pelnienie

funkcji

cywilnych

w podziemnych

niepodleglosciowych

organizacjach

cywilnych w latach 1945-1956,
2)

czynny udzial w zbrojnym wystapieniu o wolnosc i suwerennosc Polski w Poznaniu
w czerwcu 1956 r., który spowodowal smierc lub uszczerbek na zdrowiu,

3)

przebywanie w wiezieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na
mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez wladze
polskie, przez sady powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez
wyroku - za dzialalnosc polityczna badz religijna, zwiazana z walka o suwerennosc
i niepodleglosc,

4)

poniesienie smierci, uszkodzenie ciala lub rozstrój zdrowia na czas powyzej siedmiu dni
w grudniu 1970 r. na Wybrzezu wskutek dzialania wojska lub milicji podczas wystapien
wolnosciowych.
Wskazane wyzej osoby, zgodnie z ustawa o kombatantach, po potwierdzeniu ich statusu

przez Kierownika Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, maja prawo do
szeregu swiadczen przewidzianych
okreslone
emerytalne,

przez

ustawe

prawo

pierwszenstwo

w przepisach tej ustawy.

o kombatantach

do wczesniejszego

do srodowiskowej

jako uprawnienia

przejscia

Sa to m. in. uprawruema
pracowmcze,

na emeryture,

dodatek

uprawmema
kombatancki,

opieki socjalnej i w domach opieki spolecznej, ulga w

przejazdach srodkami komunikacji publicznej, dodatek kompensacyjny, ryczalt energetyczny,
swiadczenie w wysokosci

dodatku kombatanckiego

orazprzyznawana

emerytura lub renta, a takze dorazna lub okresowa pomocy pieniezna.

w drodze wyjatku
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Ponadto kombatantom bedacym inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysluguja
swiadczenia pieniezne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
2. Zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych
wobec osób represjonowanych za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu Panstwa
Polskiego, uznaje sie za niewazne orzeczenia wydane przez polskie organy scigania
i wymiaru sprawiedliwosci lub przez organy pozasadowe w okresie od rozpoczecia ich
dzialalnosci na ziemiach polskich, poczawszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r.,
jezeli czyn zarzucony lub przypisany byl zwiazany z dzialalnoscia na rzecz niepodleglego
bytu Panstwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej dzialalnosci, jak równiez
orzeczenia wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiazkowym dostawom.
Osobie, wobec

której

stwierdzono niewaznosc orzeczenia

albo wydano decyzje

o internowaniu w zwiazku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu
wojennego, przysluguje od Skarbu Panstwa odszkodowanie za poniesiona szkode
i zadoscuczynienie za doznana krzywde wynikle z wykonania orzeczenia albo decyzji.
3. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadoscuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych
wystapien wolnosciowych w latach 1956-1989 okresla zasady przyznania jednorazowego
swiadczenia pienieznego - zadoscuczynienia rodzinom osób, które na skutek dzialan wojska,
milicji i innych organów aparatu bezpieczenstwa poniosly smierc w zwiazku z wystapieniami
wolnosciowymi na rzecz odzyskania przez Panstwo Polskie suwerennosci, niepodleglosci
oraz respektowania praw czlowieka i obywatela. Do wystapien wolnosciowych zaliczono
wydarzenia z czerwca 1956 r. w Poznaniu, z pazdziernika 1957 r. w Warszawie, z grudnia
1970 r. na Wybrzezu (w Elblagu, Gdansku, Gdyni i Szczecinie), z czerwca 1976 r. w
Radomiu, w okresie stanu wojennego od 13 grudnia1981 r. do 22 lipca 1983 r., w trakcie
tlumienia manifestacji lub strajków w latach 1983-1989. Swiadczenie w kwocie 50 000 zl.
przyznaje sie kazdemuczlonkowi rodziny.
4. Rodzice, malzonkowie oraz, dzieci osób, które poniosly smierc w grudniu 1970 r.
w wyniku dzialan wojska i milicji na Wybrzezu w grudniu 1970 r. otrzymali takze
jednorazowe renty specjalne przyznane przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82
ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spolecznych. Osobom tym, na mocy przepisów przejsciowych ustawy o zadoscuczynieniu
rodzinom ofiar zbiorowych wystapien wolnosciowych w latach 1956-1989 nie przysluguje
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normowane

ta ustawa zadoscuczynienie,

chyba ze osoby te otrzymaly

rente specjalna

w wysokosci nizszej niz 50 000 zl, co w tym wypadku oznacza prawo do swiadczenia w
kwocie stanowiacej róznice miedzy 50 000 zl a wysokoscia przyznanej renty specjalnej.

5. Projekt ustawy o swiadczeniu specjalnym i pomocy pienieznej dla dzialaczy opozycji
demokratycznej
zakresem

oraz osób represjonowanych

normowania

dzialaczy

z powodów politycznych

opozycji

i osoby represjonowane

obejmuje swoim
z lat 1957-1989,

wychodzac z zalozenia, ze dzialalnosc wIatach 1944-1956 w dostateczny sposób normowana
jest przez ustawe
wojennych

o kombatantachoraz

i okresu powojennego.

zakresów podmiotowych
osób poszkodowanych

Jednoczesnie,

osoba

osobach bedacych
wobec

czesciowego

ofiarami represji
pokrywania

sie

projektowanej ustawy oraz ustawy kombatantach, w stosunku do
w grudniu 1970 r. na Wybrzezu, projekt zaklada stosowna norme

kolizyjna (art. 10 projektu)przesadzajaca,
zainteresowana

niektórych

powinna,

ze w stosunku do tej kategorii osób uprawnionych,

wedlug

wlasnego

wyboru,

okreslic

rezim

prawny

przyslugujacej jej pomocy pienieznej.
Projekt zaklada, ze swiadczenia przyslugujace na podstawie ustawy wyplacane beda
niezaleznie od odszkodowan i zadoscuczynien przyznanych na podstawie ustawy o uznaniu
za niewazne orzeczen wydanych wobec osób represjonowanych

za dzialalnosc na rzecz

niepodleglego bytu Panstwa Polskiego oraz niezaleznie od zadoscuczynienia przyznanego na
podstawie ustawy o zadoscuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystapien wolnosciowych
w latach 1956-1989. Jednoczesnie, srodki przyznane na podstawie powolanych ustaw wliczac
sie beda do dochodu uzalezniajacego

przyznanie swiadczenia na podstawie projektowanej

ustawy, wedlug zasad okreslonych wart. 8 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spolecznej (w zwiazku z art. 9 ust. 1 projektu).
6. Projekt ustawy zaklada objecie swiadczeniami
oraz osoby represjonowane

dzialaczy opozycji demokratycznej

z powodów politycznych, a takze wdów i wdowców po tych

osobach.
Zgodnie z definicjami legalnymi zawartymi w projekcie:
1)

dzialaczem opozycji demokratycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1957
r. do dnia 4 czerwca 1989 r., przez co najmniej 6 miesiecy:

-5-

a)

byla

aktywnym czlonkiem

nielegalnej

orgamZaCjI, której

odzyskania przez Polske niepodleglosci,

cele

zmierzaly

suwerennosci lub respektowania

do
praw

czlowieka, lub
b)

prowadzila

w sposób

zorganizowany,

zagrozona

odpowiedzialnoscia

karna,

dzialalnosc na rzecz odzyskania przez Polske niepodleglosci i suwerennosci lub
respektowania praw czlowieka,
2)

osoba represjonowana

z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od dnia

1 stycznia 1957 r. do dnia 4 czerwca 1989 r.:
a)

przebywala w:
wiezieniu lub Innym mIejSCU odosobnienia na terytorium Polski na mocy
wyroku wydanego w latach 1957-1989,

albo bez wyroku, jednorazowo

na

okres dluzszy niz 48 godzin, za dzialalnosc na rzecz odzyskania przez Polske
niepodleglosci i suwerennosci lub respektowania praw czlowieka, lub
osrodku 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 dzialalnosc na rzecz
odzyskania przez Polske niepodleglosci i suwerennosci lub respektowania praw
czlowieka, lub
b)

brala udzial w zbiorowym wystapieniu wolnosciowym na rzecz odzyskania przez
Polske

niepodleglosci

i

suwerennosci

lub

respektowania

praw

czlowieka

i w zwiazku z tym:
na skutek

dzialania

bezpieczenstwa

wojska,

poniosla

milicji

lub innych funkcjonariuszy

smierc, doznala uszkodzenia

aparatu

ciala lub rozstroju

zdrowia na okres dluzszy niz siedem dni, lub
zostala z nia rozwiazana umowa o prace.
Zgodnie z projektem do okresu uzasadniajacego

uznanie za dzialacza oPOZYCJIme

wlicza sie czlonkostwa w organizacjach niezaleznego ruchu zwiazkowego i niezaleznego
ruchu studenckiego w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 13 grudnia 1981 r.
7. Projekt zaklada przyznanie podmiotom uprawnionym dwóch swiadczen: swiadczenia
specjalnego oraz pomocy pienieznej. Swiadczenie przyslugiwac maja jedynie po spelnieniu
przewidzianych

ustawa

kryteriów

dochodowych.

projektodawców

spelniac ma role swiadczenia

Swiadczenie

specjalne,

w zalozeniu

rentowego o charakterze stalym. Pomoc
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pieniezna

natomiast

przyznawana

ma

byc

jedynie

incydentalnie,

w

szczególnie

uzasadnionych wypadkach, w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych.
Warunkiem
zainteresowana

przyznania
statusu

swiadczenia

dzialacza

ma byc wczesniejsze

opozycji

lub

osoby

uzyskanie

represjonowanej.

przez osobe
Taki

status

potwierdzac ma, w odrebnYm postepowaniu administracyjnYm, Kierownik Urzedu do Spraw
Kombatantów

i Osób Represjonowanych

(w tYm zakresie projekt ustawy posluguje sie

konstrukcja przyjeta w ustawie o kombatantach).
Po uzyskaniu statusu dzialacza opozycji (osoby represjonowanej) osoba ta (lub wdowa,
wdowiec po dzialaczu) bedzie mogla wystapic z wnioskiem o przyznanie

swiadczenia.

Warunkiem jego przyznania bedzie wlasciwe kryterium dochodowe.
Zgodnie

z art. 6 projektu

zadanie z zakresu przyznania

i wyplaty

swiadczenia

specjalnego i pomocy pienieznej jest zadaniem pomocy spolecznej gminy. Oznacza to, ze
podmiotem przyznajacYm swiadczenie, zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy spolecznej,
bedzie kierownik osrodka pomocy spolecznej. Procedura przyznania swiadczenia specjalnego
i pomocy pienieznej opierac sie tez bedzie na odpowiednim

zastosowaniu

wybranych

przepisów ustawy o pomocy spolecznej (art. 9 projektu). Postepowanie w sprawie przyznania
swiadczen

toczyc

tez

sie

bedzie

na

podstawie

przepisów

Kodeksu

postepowania

administracyjnego (wobec ogólnej normy art. 1 Kpa).
8. W mysl projektu swiadczenie

socjalne ustalone zostalo w dwóch wysokosciach:

w kwocie minimalnej emerytury albo w polowie tej kwoty, w zaleznosci od przyjetego
kryterium dochodowego. Konstrukcja kryterium dochodowego powstala w oparciu o progi
zastosowane w ustawie o pomocy spolecznej, poprzez ich odpowiednie podniesienie.
Instytucja

pomocy

pienieznej,

w tYm kryteria uzasadniajace

jej przyznanie

oraz

wysokosc pomocy, wzorowane sa na odpowiednich przepisach ustawy o kombatantach oraz
wydanego na podstawie jej art. 19 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pienieznej z Panstwowego
Funduszu Kombatantów

(Dz. U. Nr 53, poz. 334), przy zalozeniu

ujednolicenia

tych

kryteriów poprzez przyjecie górnej granicy wysokosci pomocy oraz progu dochodowego
(wskazanego poprzez odwolanie do kryterium dochodowego z ustawy o pomocy spolecznej).
9. Projekt ustawy rozstrzyga
podstawie

projektowanych

przesadzajac,

tez kwestie "zbiegu"

przepisów

ze sa to swiadczenia

oraz przepisów
przyznawane

uprawnien
ustawy

niezaleznie,

przyslugujacych

o pomocy

na

spolecznej,

bez wplywu na kryteria
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dochodowe okreslone odpowiednio

projektowana ustawa

ustawa o pomocy spolecznej

(art. 9 ust. 3 oraz art. 16 projektu).
10. Zgodnie

z projektem

zadanie

z zakresu

przyznanIa

i wyplaty

swiadczenia

specjalnego i pomocy pienieznej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rzadowej.
Srodki na realizacje zadania pochodzic maja z corocznej dotacji celowej z budzetu panstwa.
Gmina realizujac zadanie ograniczona jest w wydatkach na koszty obslugi zadania, do kwoty
nieprzekraczajacej
przedstawiania
w roku

5%

corocznego

poprzednim.

dotacji.

Projektowana

ustawa

zobowiazuje

sprawozdania rzeczowo-finansowego

Wydane

na podstawie

art.

12 ust.

tez

gmine

do

o zadaniu realizowanym
4 projektowanej

ustawy

rozporzadzenie ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z
ministrem wlasciwym do spraw finansów publicznych okreslic ma wzór, sposób sporzadzenia
oraz tryb i termin przedstawienia

sprawozdania.

Rozporzadzenie

to pozwolic

ma na

uwzglednienie informacji zawartych w sprawozdaniach gmin przy konstruowaniu projektu
budzetu panstwa.
11. Projekt ustawy przewiduje

zwolnienie

swiadczenia

pienieznej z podatku dochodowego

od osób fizycznychoraz

o kwoty tych swiadczen

dochodowego

mieszkaniowego
mieszkaniowych.

na

kryterium

podstawie

ustawy

z dnia

specjalnego

pozwala na pomniejszenie

uzasadniajacego
21

oraz pomocy

czerwca

przyznanie
2001 r.

o

dodatku
dodatkach

Jednoczesnie projekt wlicza swiadczenie specjalne i pomoc pieniezna do

definicji dochodu z z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (art. 13-15
projektu).

III. W trakcie

dalszych

prac legislacyjnych

nad projektem

niezbedne

bedzie

przeprowadzenie konsultacji spolecznych.

IV. Przedstawienie

oczekiwanych

skutków

spolecznych,

gospodarczych,

finansowych i prawnych.

Wedlug

szacunków

Stowarzyszenia

Wolnego

Slowa osób kwalifikujacych

SIe do

swiadczenia specjalnego moze byc w tej chwili ok. 2000. Zakladajac ze wszyscy wystapiliby
o proponowane swiadczenie jednoroczne skutki finansowe z tego tytulu wynosilyby ok. 20,5
mln zl. Przyjmujac szacunkowo, ze zapotrzebowanie na jednorazowe swiadczenie pieniezne
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wynosiloby ok. 5 mln zl, calkowity skutek finansowy proponowanej

regulacji szacowac

nalezy na poziomie ok. 26 mln zl.

V. Przedmiot projektowanej ustawy pozostaje poza obszarem regulacji prawa Unii
Europejskiej.

