
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2009 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

(druk nr 688)

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH I

WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.)

[Art. 5.
Świadczenia określone w ustawie przysługują w czasie pobytu osoby uprawnionej na obszarze
Państwa Polskiego, chyba że niniejsza ustawa albo umowy międzynarodowe stanowią
inaczej.]

[Art. 64.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio: art. 12-14, 70, 74, 83, 88-
93, 102, 107, 107a, 114, 126-131 i 133-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz.
360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr
27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792).]

<Art. 64.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio: art. 12 – 14, 70, 74,
83, 88 – 93, 102, art. 103 ust. 3, art. 107, 107a, 114 i 126 – 144 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227).>
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 31 maja 1996 r. O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM

OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ ORAZ OSADZONYM W

OBOZACH PRACY PRZEZ III RZESZĘ I ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK

RADZIECKICH (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm.)

Art. 1.
[1. Świadczenie pieniężne, zwane dalej "świadczeniem", przysługuje osobom, które w

okresie podlegania represjom określonym w ustawie były obywatelami polskimi i są nimi
obecnie oraz posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.]

<1. Świadczenie pieniężne, zwane dalej „świadczeniem”, przysługuje osobom, które w
okresie podlegania represjom określonym w ustawie były obywatelami polskimi i są
nimi obecnie.>

2. Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku:
1) kombatanckiego, określonego w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
2) za tajne nauczanie, przysługującego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Osobie uprawnionej równocześnie do świadczenia i do dodatku określonego w
przepisach:

1) o ubezpieczeniu społecznym rolników,
2) o uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej

przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach
wydobywania rud uranu

- przysługuje świadczenie albo jeden z dodatków - wyższy lub wybrany przez
uprawnionego.

[Art. 7.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin.]

<Art. 7.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.>


