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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W 2016 r. do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

wpłynęło 15 petycji – wszystkie petycje zostały rozpatrzone przez Urząd 

(żadna nie została przekazana do rozpatrzenia innemu organowi). 

Złożone w Urzędzie petycje dotyczyły problematyki: 

- nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym 

w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR polegającej na zniesieniu  

6-miesięcznego terminu pobytu na deportacji jako minimalnego okresu 

represji uprawniającego do świadczenia – załatwiono negatywnie pismem 

z dnia 28 grudnia 2016 r., wskazując na przyczyny zachowania prawnego 

status quo; 

- przyznania świadczeń finansowych osobom prowadzącym 

antykomunistyczną działalność opozycyjną – załatwiono pismem z dnia 

12 grudnia 2016 r. informując, iż istnieje już akt prawny, który realizuje 

postulaty zawarte w petycji; 

- zmian w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych 

w zakresie wprowadzenia wymogu posiadania przez wnioskodawców 

przymiotu „nieposzlakowanej i niebudzącej wątpliwości opinii działacza 

opozycji” – załatwiono pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. poprzez udzielenie 

informacji, że obowiązujące przepisy prawa zapobiegają niebezpieczeństwu 

przyznania uprawnień internowanym działaczom partii komunistycznej, 

a zatem postulowane zmiany w prawie nie są potrzebne; 

- zmian w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych 

w zakresie przyznania ich beneficjentom takich uprawnień, jakie posiadają 

kombatanci – załatwiono pismem z dnia 8 grudnia 2016 r. wskazując, 

że procedowany w parlamencie projekt nowelizacji tej ustawy zawiera 

rozwiązania wskazywane w petycji jako oczekiwane; 

- zmian w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych 

w zakresie przyznania określonych uprawnień wdowom po działaczach 

opozycji – załatwiono pismem z dnia 5 grudnia 2016 r. odmawiając działań 



w tym kierunku jako mogących spowolnić pracę nad procedowaną 

w parlamencie nowelizacją ustawy o działaczach…; 

- zmian w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin polegających na uznaniu 

za inwalidów wojennych dzieci przebywające w obozach koncentracyjnych – 

załatwiono pismem z dnia 24 listopada 2016 r. wskazując na niezasadność 

takiego rozwiązania; 

- przyznania Powstańcom Warszawskim bezpłatnych leków oraz 1000 zł 

dodatków – załatwiono negatywnie pismem z dnia 21 listopada 2016 r. 

wskazując na ograniczone możliwości finansowe budżetu państwa, 

nie wykluczając realizacji postulatów podczas prac nad przygotowywaną 

nowelizacją prawa kombatanckiego; 

- nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone 

osoby narodowości polskiej polegającej na uzupełnieniu wykazu obozów 

i umieszczeniu w rozporządzeniu obozu w Poznaniu-Górczynie – załatwiono 

pismem z dnia 3 listopada 2016 r. odmawiając wystąpienia do MRPiPS 

o nowelizację rozporządzenia z powodu braku podstaw faktycznych 

do umieszczenia tego obozu w rzeczonym wykazie; 

- nowelizacji ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego w zakresie przyznania uprawnień kombatanckich dzieciom 

służącym w organizacjach konspiracyjnych – załatwiono pismem z dnia 

25 października 2016 r. informując, że postulowane w petycji rozwiązania 

już istnieją w polskim prawie kombatanckim; 

- przyznania działaczom opozycji antykomunistycznej uprawnień 

emerytalnych analogicznych jakie posiadają osoby zatrudnione 

w peerelowskim aparacie sprawiedliwości i służbach mundurowych – 

załatwiono pismem z dnia 29 września 2016 r. informując, jakie zmiany 

w obszarze emerytalnym przewiduje procedowany w parlamencie projekt 

nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej…; 

- nowelizacji ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego w zakresie przyznania uprawnień kombatanckich 



tzw. żołnierzom-górnikom – załatwiono pismem z dnia 25 lipca 2016 r. 

i z dnia 22 sierpnia 2016 r. informując, że w parlamencie procedowany jest 

projekt ustawy realizujący postulaty z petycji; 

- zrównania w uprawnieniach osób deportowanych do pracy przymusowej 

przez III Rzeszę z osobami deportowanymi do ZSRR wraz z prośbą 

o przyjęcie przedstawicieli środowiska przez Szefa UdSKiOR – załatwiono 

pismem z dnia 18 sierpnia 2016 r. zapraszając delegację stowarzyszenia; 

- przyznania kombatantom dodatku 300 zł miesięcznie, dodatkowego zasiłku 

pogrzebowego, bezpłatnych leków, asysty honorowej przy pochówku – 

załatwiono pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. informując, że w parlamencie 

znajduje się projekt ustawy w znacznej mierze realizujący postulaty z petycji; 

- przyznania uprawnień kombatanckich dzieciom „Żołnierzy Wyklętych” – 

załatwiono negatywnie pismem z dnia 31 maja 2016 r. informując 

o przyczynach uznania petycji za niewskazaną do realizacji. 


