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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

o zmianie 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 1087)

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. 2.
Represją w rozumieniu ustawy jest:

1) osadzenie w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939-1945 z
przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych,

[2) deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy z
terytorium państwa polskiego, w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r., na
terytorium:]

<2) 2) deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6
miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 1 września
1939 r. lub z tego terytorium na terytorium:>

a) III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939-
1945,

b) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i terenów przez niego
okupowanych w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 5 lutego 1946 r.
oraz po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego
obecnych granicach.

Art. 4.
1. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Kierownika Urzędu do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwanego dalej "Kierownikiem Urzędu", na
podstawie wniosku zainteresowanej osoby, zaopiniowanego przez właściwe
stowarzyszenie osób poszkodowanych, i dokumentów oraz dowodów potwierdzających
rodzaj i okres represji.
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2. Kierownik Urzędu może upoważnić inne osoby będące pracownikami Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych do wydawania decyzji, o których mowa w ust.
1.

3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty i
dowody potwierdzające rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowy tryb
postępowania w sprawie składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1.

4. W zakresie postępowania dotyczącego ustalenia lub odmowy przyznania świadczenia
mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. (utracił moc).
[6. W stosunku do osób, które uzyskały stałe miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 30 września 1999 r., nie stosuje się przepisu ust. 5.]


