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Pani

Anna Kalata

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Wielce szanowna Pani Minister

Uprzejmie informuję Panią Minister, iż zwrócił się do mnie Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w sprawie nierównego
traktowania osób podlegających represjom z tytułu przebywania na deportacji do
pracy przymusowej do III Rzeszy w porównaniu z osobami, które podlegały
represjom stalinowskim będąc na zesłaniu w ZSRR.

Osobom deportowanym do pracy przymusowej do III Rzeszy przysługuje
uprawnienie do świadczenia pieniężnego na podstawie przepisów ustawy z dnia
31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
(Dz.U. Nr 87, poz. 395 ze zm.). Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.), której
przepisy stosuje się również do osób, które podlegały represjom wojennym i okresu
powojennego, represjami w rozumieniu ustawy są m.in. okresy przebywania
z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych na przymusowych
zesłaniach i deportacji w ZSRR (art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. „b"). Ustawa ta nie zawiera
tych kategorii osób, które zostały deportowane do pracy przymusowej do III Rzeszy.

Zatem osoby deportowane do pracy przymusowej do ZSRR mają możliwość
wyboru otrzymania uprawnień zarówno na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach, jak i ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom deportowanym.



Tymczasem takiego wyboru osoby deportowane do pracy przymusowej do
III Rzeszy nie uzyskały, co stanowi zdaniem skarżących dyskryminację tych osób.

Ponadto, jak wskazują skarżący, dyskryminację wymienionej grupy osób
potwierdziła również ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135
ze zm.), która przyznała prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz do
bezpłatnych wyrobów medycznych wyłącznie osobom represjonowanym, o których
mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
tzn. osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek
inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa
w art. 3 i art. 4 ust. 1, (m.in. na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 147) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie
stanowiska w tej sprawie.
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