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Pani 
Grażyna Bernatowicz 
Podsekretarz Stanu 
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie informuję Panią Minister, iż do Rzecznika Praw Obywatelskich 
zwróciła się Pani Stefania Myślicka, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
Sybirackich. W nadesłanym piśmie, które wpłynęło do Biura Rzecznika dnia 21 
stycznia 2008 r., zawarte zostały wnioski dotyczące poparcia postulatów w sprawie 
zmian w prawie kombatanckim umożliwiających każdej ofiarze podlegającej represjom 
stalinowskim będącej na zesłaniu w ZSRR, uzyskiwanie należnych jej uprawnień w 
zakresie inwalidztwa wojennego bez konieczności przeprowadzania żmudnych 
kosztownych badań specjalistycznych. 

U podstaw tego stanowiska leżą zarzuty niewłaściwego rozpatrywania spraw 
osób represjonowanych przez lekarzy orzeczników ZUS. Pragnę poinformować, iż 
problemy te były już przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do 
Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 
lipca 2003 r. (RPO - 442520-III/03 oraz do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 21 sierpnia 2003 r. (RPO - 442520-III/03) w związku z przesłanym Rzecznikowi 
materiałem prof. Jana Ryna z Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dotyczącym wyników badań odległych w czasie skutków zdrowotnych 
u ofiar represji politycznych. Z odpowiedzi udzielonych Rzecznikowi przez Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. 
(BDG.IV.074-34/03) oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 
2003 r. (LOo 07-172/03) wynikało, iż nie można oczekiwać zasadniczych zmian stanu 
prawnego w zakresie warunków nabywania prawa do renty inwalidy wojennego przez 
osoby będące ofiarami represji z tytułu deportacji do ZSRR, a także skorygowania 
dotychczasowych zasad postępowania orzeczniczego, stosowanych przez lekarzy 
orzeczników ZUS. 
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Z uwagi na to, iż Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ 
ochrony prawnej nie został wyposażony w prawo inicjatywy ustawodawczej, z tego 
powodu w dniu 4 lutego br. zwrócił się do Pani Jolanty Fedak - Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec problemów 
podniesionych przez tę Organizację. 

Ponadto, w powołanym wyżej wystąpieniu zawarty został również postulat 
podjęcia wobec władz Federacji Rosyjskiej efektywnych i skutecznych działań w 
zakresie zadośćuczynienia represjonowanym, osądzenia winnych, przekazania 
dokumentacji i akt katyńskich oraz deportacji. W tej sprawie Ogólnopolska Federacja 
Stowarzyszeń Sybirackich wystąpiła jednocześnie m.in. do Prezydenta RP, Marszałków 
Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów i przewodniczących klubów poselskich. 

Pismem z dnia 10 lutego 2008 r. znak: OFSS-1-6-07 Ogólnopolska Federacja 
Stowarzyszeń Sybirackich, nawiązując do dotychczasowych wniosków z dnia 21 
stycznia br., przesłała Rzecznikowi dokumenty w sprawie Zbrodni Katyńskiej prosząc o 
wsparcie i interwencję. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U . z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.), zwracam się zatem do Pani Minister z uprzejmą prośbą o rozważenie podjęcia 
oczekiwanych przez Federację działań. Jednocześnie przesyłam do wykorzystania 
całość dokumentów nadesłanych Rzecznikowi w tej sprawie. 

Zał. plik 

Z poważaniem 
Z upoważnienia 

Rzecznika Praw Obywatelskich 
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