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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniamy senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk (-) Antoni Szymański

(-) Dariusz Górecki (-) Ewa Tomaszewska

(-) Tadeusz Lewandowski (-) Zbigniew Trybuła

(-) Adam Massalski (-) Kazimierz Wiatr

(-) Zbigniew Rau (-) Czesław Żelichowski

(-) Jadwiga Rudnicka



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego

Art.1

W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371

z późn. zm. 1)) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które zostały przymusowo wysiedlone

i deportowane z terenów II Rzeczypospolitej na tereny okupowane i wcielone do

III Rzeszy Niemieckiej i Generalnego Gubernatorstwa w okresie od września 1939 r. do

marca 1940 r."

Art. 2.

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 515, z 2004 r. Nr 281, poz.

2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.



UZASADNIENIE

Uzasadnieniem projektu jest fakt, że ustawa o kombatantach oraz niektórych

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w obowiązującym

kształcie pomija osoby, które były ofiarami represji okupanta w okresie od września 1939

roku do marca 1940 roku. Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w dotychczasowym kształcie powoduje

nierówność społeczną pomiędzy obywatelami naszego kraju. Nierówność społeczna polega na

tym, że osoby wysiedlone po marcu 1940 roku posiadają uprawnienia osoby represjonowanej,

ponieważ przebywały w obozach tak zwanych przesiedleńczych, które powstały po

utworzeniu przez okupanta Centrali Przesiedleńczej.

W świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jako ustawy

zasadniczej, obywatelom zagwarantowana jest równość wobec prawa. Zasada równości

ujęta w art. 32 uzasadnia proponowane zmiany. Były one postulowane w druku sejmowym

nr 3665 IV kadencji, który nie przeszedł do drugiego czytania.

Ludność cywilna zamieszkująca do września 1939 roku tereny będące w obszarze

II Rzeczypospolitej Polskiej, została przymusowo wysiedlona - deportowana na tereny,

które w wyniku agresji III Rzeszy Niemieckiej zostały wcielone i okupowane przez okupanta.

Ludność cywilna była wysiedlona bez określenia miejsca jej przeznaczenia

w warunkach niezgodnych z postanowieniami Konwencji Haskiej z 1907 roku

dotyczącej praw, zwyczajów wojny lądowej oraz zachowania się okupanta na terytorium

okupowanym.

Wrzesień 1939 r. - marzec 1940 r. to okres, kiedy to okupant, czyli III Rzesza

Niemiecka, wysiedlając ludność cywilną, nie przestrzegał w/w Konwencji, ponieważ nie

istniała Centrala Przesiedleńcza, która powstała w marcu 1940 r. i wypełniła zasady

Regulaminu Konwencji Haskiej w art. 46, który mówi jak okupant powinien się zachowywać
względem ludności cywilnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że przedłożony projekt jest zasadny;

dotyczy on wysiedlonych gdynian i innych obywateli naszego kraju, których pominięto
przy tworzeniu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego.

Skutki finansowe należy rozpatrywać w aspekcie następującym: osoby represjonowane,

o których uznanie występują wnioskodawcy, to pokolenie, które doznało upokorzenia od

okupanta jak również od twórców ułomnego prawa.

Osoby, które obejmuje projekt to osoby w wieku powyżej 66 lat, którym należy się
szacunek, współczucie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy i upokorzenia.

Według aktualnych danych osoba represjonowana zgodnie z ustawą otrzymuje 280,94

zł miesięcznie, czyli 3 371,28 zł rocznie.

O ile ustawa obejmie 1000 osób, koszt wyniesie 3 371 280 zł, przy 10 000 osobach

koszt wyniesie 33 712 800 zł.



Wskazanie ilości osób, które będą mogły ubiegać się o uprawnienia z tytułu zmiany

ustawy wg niniejszego projektu należy do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

który dysponuje odpowiednimi materiałami.

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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