
Informacja dotycząca świadczeń  wynikających 

z nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(nowelizacja weszła w życie 31.08.2017)

Świadczenie pieniężne w kwocie 402,72 zł/miesiąc przyznawane jest bezterminowo i bez 
względu na osiągany dochód działaczom opozycji komunistycznej i osobom 
represjonowanym z powodów politycznych. Świadczenie jest przyznawane na wniosek 
uprawnionej osoby. 

Inne uprawnienia, wynikające  z nowelizacji ustawy to:

– prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) 
oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,

– prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Osobami uprawnionymi są:

- osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej (potwierdzony decyzją 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych),

- osoby odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności.

W pierwszej  kolejności  należy  więc  wystąpić  do  Instytutu  Pamięci

Narodowej z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej Prezesa IPN w sprawie

spełniania  warunków,  o  których  mowa w art.  4  ustawy oraz  wnioskiem o  wydanie

dowodów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3

ww. ustawy.  Powyższe wnioski  (formularze  dostępne na stronie  IPN) należy złożyć

osobiście  lub  przesłać  pocztą  na  adres  dowolnego  Archiwum  IPN.  Informacyjnie

podaję  adres  Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu:  ul.  Rolna 45a,  61-487

Poznań.

Dopiero po uzyskaniu ww. decyzji (nie dotyczy osób, które zostały odznaczone

Krzyżem Wolności i Solidarności) należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu do Spraw

Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  w  Warszawie  (ul.  Wspólna  2/4,  00-926

Warszawa). Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z

powodów  politycznych  potwierdza  Szef  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób

Represjonowanych.  Wniosek  należy  złożyć  w  formie  wypełnionego  i  podpisanego

kwestionariusza (formularz dostępny na stronie internetowej).



Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania
represjom z przyczyn politycznych,

2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania  warunków, o których
mowa  w  art.  4  ustawy  z  dnia  20  marca  2015  r.  o  działaczach  opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z
2015 r., poz. 693 z późn. zm.), albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności
i Solidarności,

3. kserokopię dowodu osobistego,

4.  dowody  potwierdzające  działalność  opozycyjną  lub  okoliczność  podlegania
represjom  z  przyczyn  politycznych  (np.  dokumenty,  zaświadczenia  właściwych
instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków),

5. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  lub  pytań  możliwy  jest  kontakt

telefoniczny (609 481 808 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 16.00)

lub mailowy: andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl


