Nowela ustawy o działaczach…
W dniu 13 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie połączonych senackich komisji ws. nowelizacji ustawy o
działaczach opozycji… Poniżej wystąpienie (ze stenogramu senackiego Przewodniczącego Zarządu
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Internowanych
i
Represjonowanych
Janusza
Olewińskiego
(https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,8122,1.html):
„… jeśli chodzi o ustawę o działaczach opozycji, proponujemy, aby świadczenie pieniężne stanowiło różnicę
między średnią płacą krajową brutto a wynagrodzeniem otrzymywanym aktualnie i aby kwota ta ulegała
zmianie przy okazji zmiany wysokości wynagrodzenia i była waloryzowana. To po pierwsze. Po drugie,
wnosimy o uwzględnienie w ustawie o emeryturach i rentach przepisu, zgodnie z którym okresy internowania,
uwięzienia, niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych oraz okresy
świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych były
zaliczane w wymiarze podwójnym przy obliczaniu wysokości emerytury i renty, a także o to, by okresy te, od
których zależy wysokość przyznanej emerytury czy renty, przeliczane były według wskaźnika 1,3% średniej
płacy krajowej brutto. A nie liczenie nam tylko do stażu pracy… Mnie doliczono ileś tam lat i nic z tego nie
mam, nawet jak mi 100 lat doliczą, no t nic z tego nie mam. Te propozycje myśmy złożyli na ręce marszałka
Senatu. Znajdują się również w urzędzie kombatantów, przekazaliśmy je też do pana prezydenta. Jeśli chodzi
o propozycje senackie, o ten dodatek dziesięciozłotowy… Nie wiemy, czy to jest brutto, czy to jest netto, czy
będzie waloryzowany… Zgodnie z tym zapisem ten dodatek dziesięciozłotowy jest dla działaczy
represjonowanych, ale przecież represje to nie tylko uwięzienie i internowanie. Konieczność opuszczenia
kraju… Ci, którzy opuścili kraj, żyli sobie niestety – a może stety – w dostatku. I dalej: „pozbawionych pracy”.
Tak, to jest słuszne, ale są też osoby, które zostały przeniesione, którym zmieniono warunki pracy na gorsze.
Ich nie wyrzucono, ale pozbawiono możliwości awansu, premii, podwyżek, nagród, co zaskutkowało wegetacją
tych ludzi i ich rodzin do dnia dzisiejszego. One nie miały – i nie mają – żadnej możliwości dochodzenia
swoich praw. W uzasadnieniu do projektu senackiego jest nadmienione, iż cała rodzina ponosiła skutki represji
i prześladowań danej osoby, więc jeśli współmałżonek był represjonowany, to represje dotykały także drugiego
współmałżonka, tym bardziej jeśli był zaangażowany w działalność opozycyjną… Są osoby, które były srodze
represjonowane. Współmałżonek prowadził działalność, był szykanowany w pracy – nie został wyrzucony, ale
był szykanowany, najgorsze warunki płacowe miał – i w końcu musiał z pracy odejść, gdzieś indziej szukać.
Jest w Polsce dosyć liczne grono takich osób. Tutaj obok mnie są osoby – przybyły dzisiaj na to posiedzenie –
które miały takie najgorsze warunki. Te osoby, które opuściły kraj, nie były prześladowane – żyły sobie
w dostatku; państwa przyjmujące otaczały ich opieką – natomiast osoby, które nie godziły się na wyjazd,
klepały biedę, odczuwały prześladowania. I trwają w tej biedzie do dzisiejszego dnia. Nietrafne jest
stwierdzenie ministra pracy i rodziny, że przyznanie tego dodatku dziesięciozłotowego naruszy art. 19
konstytucji, bo działacze będą mieli większe świadczenie niż kombatanci. Kombatanci, tak jak zresztą było już
tu powiedziane, mają te różne dodatki – leki, bezpłatne przejazdy – przechodzili na emeryturę w wieku 55 i 60
lat, ich rodzina także otrzymuje pomoc. A art. 19 mówi nie o wegetacji, tylko o godnym poziomie życia przez
cały okres dalszego życia tej osoby. Tak więc należy równać w górę, a nie w dół, a nas się równa cały czas
w dół. Proponowana kwota 200 zł dla wdowy i wdowca w żaden sposób nie poprawi bytu takiej osoby, tak jak
nie poprawiła bytu działacza kwota tych czterystu kilkunastu złotych. A kogo powinna dotyczyć? Tu zresztą się
zgadzamy, że chodzi o osoby, które pozostawały wtedy w związku małżeńskim i oczywiście nie były TW,
współpracownikami bezpieki. Uważamy, że ustawa powinna w 100% wypełniać zapis art. 19 konstytucji, co
gwarantowałoby przyjęcie przez nas zgłoszonych wniosków mówiących o godziwej kwocie. Prezentowane
przez nas stanowisko jest uzgodnione ze Stowarzyszeniem Kobiet Internowanych i innymi organizacjami
skupiającymi działaczy opozycji, które przekazały swoje stanowiska na ręce prezydenta, ponieważ nie
wiedziały o obradach nad projektem tej ustawy w Senacie. Proponowane zmiany senackie niestety nie
wypełniają zapisu art. 19 konstytucji, który precyzyjnie zobowiązuje państwo polskie do zapewnienia godnego
poziomu życia osobom, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski oraz
mówi o wyjątkowym i specjalnym ich traktowaniu. Zakres opieki państwa musi, więc odróżniać się in plus od
zakresu powszechnych świadczeń, natomiast zaproponowane zmiany nie są ani wyjątkowe, ani specjalne, nie
zapewniają też godnego poziomu życia. Fikcją jest również zapisane w ustawie naliczanie w podwójnej
wysokości okresu działalności podziemnej w przypadku emerytury i renty. To jest fikcyjny zapis, to nie ma
przełożenia na… Można doliczyć ileś tam lat pracy, ale nie przekłada się to finansowo. Są ludzie, działacze
represjonowani, którzy mimo otrzymywania świadczenia w kwocie czterystu kilkunastu złotych nadal żyją
w przytułkach, grzebią w śmietnikach, żyją w ubóstwie. Znane są też przypadki samobójstw z powodu biedy.

Niestety po wejściu w życie tej ustawy, w 2015 r. poziom życia beneficjentów nie zmienił się – dodatek
w kwocie czterystu kilkunastu złotych nie spowodował poprawy bytu osób represjonowanych, nie umożliwił
im życia na godziwym poziomie, co gwarantuje konstytucja. Argumentacja, że osoby represjonowane,
działacze opozycji, nie mogą mieć wyższych świadczeń niż kombatanci, wydaje mi się śmieszna. Kombatanci,
jeszcze żyjący obrońcy Niepodległej, powinni posiadać najwyższe emerytury w Polsce, a nie dodatek w postaci
czterystu kilkunastu złotych – co najmniej dziesięciokrotnie wyższą kwotę, natomiast takie przywileje, jakie
zapisane są dla nich w ustawie, np. pierwszeństwo takiej rodziny w przypadku umieszczania dzieci w żłobku
i w przedszkolu, zakaz zwolnienia z pracy kombatanta czy zwiększenie mu urlopu wypoczynkowego… No, tu
komentarza nie potrzeba. Podkreślam, że sędziowie, którzy wsadzali nas do więzień posiadają, co najmniej
kilkunastotysięczne emerytury. To są przestępcy w togach. Skoro ja siedziałem w więzieniu – kolega, który stoi
pod oknem, z kamerą, też siedział w więzieniu – a nie jestem przestępcą, to ten, co mnie wsadził, jest
przestępcą. I ten przestępca dostaje kilkanaście tysięcy emerytury… My z powodu ubóstwa nie jesteśmy
w stanie uczestniczyć w działaniach popierających słuszne wysiłki naszych władz wyłonionych
w demokratycznych wyborach, na które to władze czekaliśmy całe pokolenie, 30 lat. Nie rozumiemy jednak,
dlaczego sprawujący władzę w niepodległej ojczyźnie tak niesprawiedliwie nas traktują, swoich dobrodziejów,
sami czerpiąc obficie wszelkie korzyści. Tym bardziej nie rozumiemy, dlaczego ok. 50% środków
przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji zwracane jest do budżetu państwa, jako
niewykorzystane. Szanowni Państwo, to, jak będziemy traktowani, przełożyć się może – i trzeba sobie z tego
zdać sprawę – na sukces albo porażkę w wyborach, bo głos mamy nie tylko my, ale i nasze dzieci i wnuki.
Przecież nasi bliscy to widzą. Sondaże, które obserwujemy aktualnie, nie są pocieszające. Stoimy na
stanowisku, że najwyższy czas na to, aby państwo polskie rzetelnie wywiązało się z obowiązku i objęło opieką
działaczy opozycji, osoby represjonowane z powodów politycznych, i w 100% wypełniło art. 19 konstytucji
wobec nas, zapewniając wreszcie prawo i sprawiedliwość. My nie zawiedliśmy Polski i Polaków, wręcz
przeciwnie – zachowaliśmy się, jak trzeba. Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają
wszyscy, oprócz nielicznych jej dobrodziejów, osób represjonowanych. Oczekujemy, że obficie korzystający
z tych dobrodziejstw także zachowają się jak trzeba. Dziękuję”.
Z inicjatywy Siedleckiego Stowarzyszenia w dniu 1 kwietnia br. Warszawie spotkali się przedstawiciele
organizacji represjonowanych, które poparły i przyjęły poniższe poprawki do nowelizowanej ustawy
o działaczach opozycji…

1.
2.

Uprawnionym emerytom/rencistom przyznaje się emeryturę w wysokości średniej płacy krajowej brutto.
Kwota ta ulegała aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto.
Uprawnieni otrzymują świadczenie w wysokości 800,- zł. Wszystkie świadczenia wypłacane są na
dotychczasowych zasadach – bez opodatkowania.

Okresy internowania, uwięzienia, niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji
politycznych oraz świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących są zaliczone wymiarze podwójnym
przy obliczaniu wysokości emerytury lub renty i okresy, od których zależy przyznanie wysokości
emerytury lub renty przeliczone są według wskaźnika 1,3 % średniej płacy krajowej brutto.
4. W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie wypłacane jest dożywotnio
współmałżonkowi w wysokości 50% pod warunkiem, że od okresu prowadzenia przez niego działalności,
o której mowa w ustawie pozostawał z nim w związku małżeńskim i nie był współpracownikiem organów
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424
z późn. zm.) oraz, że współmałżonek takiego świadczenia nie posiada z mocy niniejszej ustawy.
5. Uprawnionym zapewnia się bezpłatne zaopatrzenie w leki.
6. Uprawnieni mają prawo do bezpłatnego parkowania samochodu na obszarze całego kraju, w tym
w obiektach leczniczo-sanatoryjnych.
7. Uprawnieni zwolnieni są z wnoszenia opłat klimatycznych i uzdrowiskowych.
8. Samorząd terytorialny ma obowiązek udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień
komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.
9. Dofinansowuje się działalność stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych oraz wynajem
i utrzymanie lokali przeznaczonych na działalność statutową.
10. Zwiększeniu ulegają kryteria przyznawania pomocy pieniężnej.
11. Uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 75 % na przejazdy komunikacji kolejowej oraz autoi busowej na terenie kraju.
12. Ujednolica się świadczenia i uprawnienia kombatantów z uprawnieniami i świadczeniami działaczy
opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych
13. Beneficjenci ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego podlegają weryfikacji – analogicznie jak działacze
opozycji i osoby represjonowane - czy nie byli współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.).
Nasze propozycje dotyczą wyrównania utraconych szans życiowych i godnego życia osób represjonowanych
z powodów politycznych. Są zarazem wypełnieniem art. 19 Konstytucji RP, który precyzyjnie zobowiązuje
państwo polskie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom, które przyczyniły się do uzyskania
upragnionej wolności i niepodległości Polski oraz o wyjątkowym i specjalnym ich traktowaniu. Opieka
państwa musi, więc odróżniać się in plus od powszechnego zakresu świadczeń przez cały dalszy okres życia
takiej osoby. Dotychczasowe zmiany i propozycje nie są ani wyjątkowe, ani specjalne. Nie zapewniają też
godnego poziomu życia tak kombatantom jak i działaczom opozycji, mimo, że ustawa o działaczach opozycji…
w zaledwie 4 lat swej żywotności nowelizowana jest już po raz trzeci. Działacze opozycji i osoby
represjonowane są ostatnim pokoleniem, które skutecznie wywalczyło wolność Polsce. Niniejsze propozycje
obejmują tych represjonowanych działaczy, którzy poświęcili swoje życie oddając wszystko, co mieli najlepsze
dla Ojczyzny. Ujęcie propozycji naszych w ustawie nie będzie zapłatą za walkę o Polskę, lecz częściowym
wyrównaniem strat, jakie ponieśli w tej walce. Nasze wnioski nie dotyczą tych, co się dobrze mają, lecz tych
represjonowanych, którzy żyją poniżej średniej krajowej płacy. Poniesione, materialne i zdrowotne straty
należy zrekompensować do wysokości średniej płacy krajowej, aby stało się zadość sprawiedliwości
społecznej. Uregulowanie problemu w ten sposób będzie wypełnieniem artykułu 19 Konstytucji RP.
Upokarzającym jest, że działacze opozycji sami muszą żebrać o wsparcie dla siebie od państwa
i mimo, że z siebie najwięcej dali to w zamian najmniej otrzymują w postaci najniższych rent i emerytur.
Nadszedł już najwyższy czas, aby Państwo Polskie rzetelnie wywiązało się z obowiązku i objęło opieką
działaczy opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych i kompleksowo wypełniło wymagania
zawarte w Konstytucji także wobec nas, zapewniając wreszcie prawo i sprawiedliwość. My nie zawiedliśmy
Polski i Polaków, a wręcz przeciwnie – zachowaliśmy się jak trzeba. Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej
Polski korzystają wszyscy także ci, którzy nie służyli Polsce i byli Jej wrogami. Słowem – wszyscy pozostali
oprócz nielicznych ich dobrodziejów, osób represjonowanych. Oczekujemy, że obficie korzystający z tych
dobrodziejstw także „zachowają się jak trzeba”. Do tej pory uprzywilejowanymi są kaci opozycji i ich
współmałżonkowie: aparat komunistyczny (w tym żona Kiszczaka, a wcześniej Jaruzelskiego), agentura,
sędziowie, prokuratorzy czy bezpieka (która nie odprowadzała składek na ubezpieczenie
społeczne).Utrzymanie psa w schronisku wynosi miesięcznie ok. 1.800,- zł. Trudno nam zrozumieć, dlaczego
z budżetu państwa finansowane są organizacje antypolskie, a my nie mamy możliwości działania ani wsparcia
na działalność. W 2015 r. w IPN na spotkaniu działaczy opozycji z całego kraju (ok. 100 osób) Zofia
3.

Romaszewska publicznie wystąpiła z propozycją przyznania dla opozycjonistów świadczenia w wysokości
stanowiącej różnicę pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym świadczeniem. Zobowiązała się
publicznie do zajęcia się tą sprawą osobiście i lobbowania tej propozycji w Sejmie wśród parlamentarzystów
PiS i… na tym poprzestano.

Powyższe wnioski były przekazane władzom RP w 2017 r. (i ponawiane) m. in. do szefa Urzędu Kombatantów,
a promowane przez nasze Stowarzyszenie od 2015 r. Do wszystkich członków (z PiS) senackiej komisji
ustawodawczej i rodziny wystosowane zostały listy następującej treści: „W związku z pracami Komisji nad
nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów
politycznych (druk senacki 1035), zwracamy się z prośbą o przyjęcie i wniesienie ich na forum przez Pana
Senatora/Panią Senator wniosków i poprawek, które w załączeniu przesyłamy. Przedłożone wnioski
opracowane zostały przez nasze środowisko po wielu długotrwałych wspólnych konsultacjach. Poparcie w tej
sprawie wyraziły także pozostałe organizacje skupiające działaczy opozycji, które nie mogły przybyć na
wspólne spotkanie w dniu 1 kwietnia br., jak też i sami działacze”. Do listów dołączone zostało stanowisko
Marszałka Sejmu (patrz niżej). Czy „zachowają się jak trzeba” niebawem się okaże.
Marszałek M. Kuchciński w liście do J. Kaczyńskiego i marszałka Karczewskiego i Beata Szydło obiecali…,
a kiedy i czy zrealizują swoje przedwyborcze obietnice?

Marszałek Sejmu
Tekst listu Marszałka Sejmu do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości został skanowany częściami tak, aby zmieścił się na
jednej stronie, a dotyczy poparcia ww. naszych poprawek do nowelizowanej ustawy o działaczach opozycji:

Wywiad

Powyższy tekst opublikowany został w diecezjalnym tygodniku Echo Katolickie w numerze 17
z 25 kwietnia – 1 maja 2019 r.
Monte Cassio
W dniach 14-21 maja br. do Włoch udaje się grupa 54 weteranów opozycji antykomunistycznej na uroczystości
związane z 75.rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Organizatorem wyjazdu jest Alina Cybula-Borowińska
prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych. Wśród uczestników jest 5 osób w wieku ponad 80 lat w tym
jedna 87-letnia.
Rajd

W dniach 24 maja - 2 czerwca 2019 r. odbędzie się 9-dniowy rajd pn."Wschodnim szlakiem Niepodległości"
zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w pokojach 2-osobowych
w Domu Pielgrzyma w Kodniu n. Bugiem. Edukacyjny patriotyczny rajd uwzględnia zwiedzanie miejsc
pamięci narodowej - świadków ważnych w historii Polski faktów upamiętniających wydarzenia
upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o tych wydarzeniach w rejonie
nadbużańskim i podlaskim włącznie z pobytem w byłych obozach internowania w Białej Podlaskiej
i Włodawie. Podczas turnusu obowiązuje bezwzględny zakaz używania słów wulgarnych oraz nadużywania
alkoholu. Natomiast koniecznie należy zabrać ze sobą dobry humor oraz dokumenty.
Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa z Fundacją PZU. Podkreślamy, że zadanie bez sfinansowania
ze środków Fundacji PZU nie doszłoby w ogóle do skutku.
Współfinansującymi będą: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, IPN Oddział Lublin.

Ponieważ rajd odbywał się będzie na terenie Lubelszczyzny o wsparcie zwróciliśmy się do 18 posłów
i senatorów (PiS) z województwa lubelskiego i… nadal czekamy. Natomiast Wojewoda i Marszałek
lubelskiego oraz MON odmówili pomocy.
Marsz dla Niezłomnych
W dniu 10 marca po raz pierwszy ulicami miasta Siedlce przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Organizatorami marszu było nasze Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne Siedlec oraz młodzież z Ruchu
Narodowego.
W uroczystościach uczestniczyło ponad 300 osób, co było zaskoczeniem dla organizatorów. Cała uroczystość
przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Wiele osób wyrażało bardzo pochlebnie opinie o organizacji
marszu i jego przebiegu. Należy podkreślić, że I Marsz dla Niezłomnych został przygotowany w sposób
profesjonalny przez bardzo młodych ludzi ze środowiska patriotycznego, a sam przemarsz ulicami miasta
wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców, jak i władz miasta i oświaty.

Adres Stowarzyszenia:
08-110 Siedlce ul. Świętojańska 4
tel. +48 504 936 104
mail: interna.pl@wp.pl
www: https://internowani-represjonowani.pl.tl

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy nr
13-9194-0007-0000-2613-2000-0010 w Siedlcach.
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