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W 2017 r. do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

wpłynęło 8 petycji, które zostały rozpatrzone przez Urząd bezpośrednio, 

z czego 7 petycji zostało rozpatrzonych w 2017 r. 

Petycje te dotyczyły następującej problematyki: 

• przyznania uprawnień kombatanckich tzw. żołnierzom-górnikom – 

załatwiono pismem z dnia 2 marca 2017 r. informując, że w 

parlamencie procedowany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę 

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

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, realizujący postulaty 

zawarte w petycji; 

 

• nowelizacji ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych 

polegającej na zmianie sposobu określania wysokości świadczenia 

pieniężnego dla osób uprawnionych poprzez jego określenie w 

relacji do najniższej emerytury – załatwiono negatywnie pismem z 

dnia 28 marca 2017 r., wskazując na przyczyny zachowania 

prawnego status quo w tym zakresie; 

 

• zwolnienia Weteranów Walk o Niepodległość RP z ponoszenia 

opłat uzdrowiskowych i miejscowych – załatwiono pismem z dnia 9 

maja 2017 r., deklarując poparcie dla postulatu podczas prac nad 

projektem nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

 

• nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego poprzez objęcie jej 

przepisami działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych – załatwiono 

negatywnie pismem z dnia 16 maja 2017 r. informując o 

uprawnieniach zawartych w przepisach ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz o 



przyczynach zachowania dwóch odrębnych ustaw oraz o nowych 

uprawnieniach przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o 

działaczach…; 

 

• zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach 

represjonowanych z powodów politycznych poprzez usunięcie granicznej 

daty trwania represji – załatwiono negatywnie pismem z dnia 20 

września 2017 r. wyjaśniając przyczyny, dla których zasadne jest 

pozostawienie w ustawie aktualnie wskazanej daty 31 lipca 1990 r. 

jako najpóźniejszej daty trwania represji; 

 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w sposób pozwalający osobom 

represjonowanym w PRL na zwiększenie, przy ustalaniu wysokości 

emerytury, wymiaru składek za okresy podlegania określonym 

represjom – załatwiono negatywnie pismem z dnia 28 września 2017 

r. informując o przyczynach zachowania prawnego status quo w tym 

zakresie; 

 

• przygotowania projektu ustawy przewidującej uprawnienia dla 

junaków i junaczek Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" – 

załatwiono negatywnie pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. 

wyjaśniając, iż poruszony problem był już przedmiotem petycji 

negatywnie rozpatrzonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, któremu podlega UdSKiOR. 

 

 

 


