Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89
Ul. Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa, http://swn1956-89.blogspot.com
Tel. 517 741 154, e-mail: infowieczyste@gmail.com
Warszawa, 5.10.2017
Rada Miasta
Rybnika
w/m
Przedmiot petycji - przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które
świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do
kwietnia 1989 roku, oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji
politycznych
PETYCJA
Na podstawie art.2 pkt.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach zwracamy się – w interesie publicznym z petycją o przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami transportu publicznego (komunikacji
miejskiej) - osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie
wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, a jako
dokument poświadczający uprawnienie - Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Uzasadnienie
Art.19 konstytucji stanowi iż Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o
niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Nie ulega wątpliwości, iż Konstytucja RP nie rozróżnia
weteranów walk o niepodległość w zależności od sposobu prowadzenia tej walki, od okresu działalności
(przed czy po 1956 roku) czy też od przyznanego rodzaju decyzji. W świetle powyższego, skoro
kombatanci mają prawo do ulgowej komunikacji miejskiej, takie same uprawnienie powinno
przysługiwać także świadczącym pracę w nielegalnych organizacjach do 1989 roku. Przykład dała
Rada Warszawy zrównając w uprawnieniach do ulgowej komunikacji miejskiej kombatantów,
działaczy opozycji antykomunistycznej, a uchwałą XLVII/1138/2017 z 6 kwietnia 2017 roku – także
osoby świadczące pracę na rzecz nielegalnych organizacji, a za nią kolejne miasta (np. Piotrków
Trybunalski, Kołobrzeg, Chełm, Konin, Wałbrzych itd).
Wyjaśniamy przy tym, że przywołany przepis wyraźnie mówi o "świadczeniu pracy na
rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych". Nie jest zatem wystarczające samo
sympatyzowanie czy też popieranie danej organizacji, nawet gdyby to poparcie zostało wyraźnie
zamanifestowane np. słownie czy pisemnie. Ustawa wyraźnie bowiem wymaga "świadczenia pracy", a
więc podejmowania konkretnych działań wspierających taką organizację. Za takie działania można uznać
np. drukowanie lub kolportaż ulotek, organizowanie spotkań członków itp. (II SA/Kr 274/15 - Wyrok WSA w
Krakowie), a nie np. same uczestnictwo w spotkaniach, manifestacjach, przynależność do grupy
opozycyjnej itd. W efekcie jak wynika z informacji Urzędu ds. Kombatantów dla MSWiA jedynie 1195 osób
(w całym kraju) posiada uprawnienia osób które świadczyły pracę po 1956 r. na rzec organizacji
politycznych i związków zawodowych nielegalnych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. lub osób,
które nie wykonały pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Zatem lokalnie
być może mowa o kilka, kilkanaście osób (z których część z racji wieku lub innych posiada już uprawnienia
do ulg lub bezpłatnej komunikacji). Ubytek finansowy będzie zatem znikomy, niezauważalny. Przyznanie
prawa zatem stanowi raczej rodzaj symbolicznego uhonorowania wyżej wymienionych, rodzaj
wstępu do obchodzenia w 2018 roku setnej rocznicy Niepodległości.
Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go
obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

