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Jego Êmierç w wyniku katastrofy samolotowej w Gibraltarze by∏a jednym z najwi´kszych ciosów, jaki
nas dotknà∏... By∏ symbolem i ucieleÊnieniem tego ducha, który niós∏ naród polski poprzez stulecia
nieszcz´Êç i który nie da∏ si´ z∏amaç przez najci´˝szy los.
Z mowy kondolencyjnej W. Churchilla

ZA KULISAMI KATASTROFY W GIBRALTARZE
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lipca 1943 r. o godz. 23.06, szesnaÊcie sekund po starcie z lotniska w Gibraltarze, samolot Liberator AL523 nale˝àcy do 511. Dywizjonu Brytyjskich Królewskich Si∏ Powietrznych runà∏
do morza, ok. 600 m od pasa startowego.
W katastrofie zginà∏ gen. W∏adys∏aw Sikorski, premier polskiego rzàdu na emigracji
i Naczelny Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych.

AktywnoÊç dyplomatyczna Sikorskiego wymaga∏a odbywania wielu podró˝y.
Wojenny transport lotniczy trudno by∏o
uznaç za bezpieczny. Latano najcz´Êciej
ci´˝kimi bombowcami doraênie przystosowanymi do przewozu pasa˝erów.
25 maja 1943 r., samolotem pilotowanym
przez 33-letniego kpt. Edwarda Prchala, Sikorski wylecia∏ z Wlk. Brytanii na Bliski
Wschód. G∏ównym celem podró˝y by∏a inspekcja stacjonujàcej w Iraku armii gen. Andersa. S∏u˝yli w niej ˝o∏nierze, którzy w wi´kszoÊci doÊwiadczyli piek∏a sowieckich ∏agrów, a rodziny wielu z nich pozostawa∏y nadal w ZSRR. Szanse na ich wydostanie zmala∏y po zerwaniu przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskim rzàdem. Oskar˝ano Sikorskiego o uleg∏oÊç wobec Stalina. Sytuacj´ pogarsza∏ personalny konflikt mi´dzy
Sikorskim a Andersem, który otwarcie krytykowa∏ Naczelnego Wodza.
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Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, 22 maja, Sikorski powiedzia∏: autorytet mój jako szefa rzàdu i Naczelnego
Wodza, cierpi niepomiernie... gdy od wielu
tygodni podczas ka˝dej rozmowy z premierem Churchillem i ministrem Edenem,
oni do sprawy agitacji w armii Andersa powracajà... Musz´ im powiedzieç, i˝ si´ mylà, ˝e wystarczy moje zjawienie si´ wÊród
˝o∏nierzy, aby wróci∏o wszystko do nale˝ytego porzàdku.
28 czerwca, po zakoƒczeniu misji, premier wróci∏ do Kairu, skàd mia∏ polecieç
do Algieru. Po otrzymaniu telegramu od
Churchilla, który gratulowa∏ genera∏owi
pomyÊlnego przebiegu bliskowschodniej
podró˝y, Sikorski zmieni∏ plany. Uzna∏ t´
depesz´, wbrew intencji jej nadawcy, za
wezwanie go do powrotu.
2 lipca powiadomiono Londyn, ˝e Naczelny Wódz poleci nazajutrz z Kairu bezpoÊrednio do Gibraltaru. Sikorski poprosi∏
Brytyjczyków, aby przydzielony mu samolot pilotowa∏ kpt. Prchal. Wymaga∏o to wymiany za∏ogi. Prchal przylecia∏ do Kairu
28 czerwca „swojà” maszynà, aby usiàÊç
za sterami Liberatora AL523.
Wylot z Kairu zaplanowano na godziny
ranne 3 lipca. Musiano go opóêniç z powodu awarii dwóch z czterech silników samolotu. Po usuni´ciu usterki Liberator
AL523 odlecia∏ do Gibraltaru.
Sikorski zdecydowa∏ si´ przed∏u˝yç
pobyt na Gibraltarze o 24 godziny, czym
wprawi∏ w zak∏opotanie brytyjskiego gubernatora – nast´pnego dnia rano na wyspie mia∏ làdowaç samolot z Majskim. Brytyjczycy wyrazili zgod´ na goszczenie delegacji Sikorskiego pod warunkiem, ˝e Polacy i Sowieci nie b´dà mieli mo˝liwoÊci
kontaktu, aby nie dosz∏o do skandalu dyplomatycznego.
4 lipca o 22.30 Sikorski uda∏ si´ na lotnisko i o 22.45 jako ostatni wsiad∏ do samolotu. O 23.06 wa˝àcy ponad 24 tony Liberator wzniós∏ si´ w powietrze. Jego lot
trwa∏ zaledwie 16 sekund. Maszyna zacz´∏a gwa∏townie schodziç lotem Êlizgowym
i z pr´dkoÊcià ok. 150 mil uderzy∏a w powierzchni´ wody, rozpad∏a si´ i opad∏a na
dno zatoki na g∏´bokoÊç ok. 10 m.
Prchal, jedyny ocala∏y z katastrofy,
wspomina∏ ten moment: Start odby∏ si´ normalnie... Po wyrównaniu steru wysokoÊci...
stwierdzi∏em, ˝e stery sà ca∏kowicie zablo-

kowane... Samolot przeszed∏ w lot Êlizgowy,
a poniewa˝ byliÊmy wówczas na wysokoÊci 300 stóp nie ulega∏o wàtpliwoÊci, ˝e
rozbiç si´ musimy... Zawo∏a∏em przez telefon pok∏adowy: Uwaga, kraksa... uczu∏em
silne uderzenie, s∏ysza∏em jeszcze jak samolot si´ rozpada i straci∏em przytomnoÊç.
¸odzie ratownicze z Gibraltaru dotar∏y
na miejsce katastrofy 8 minut póêniej.
Zw∏oki Sikorskiego znaleziono jeszcze
przed pó∏nocà, nigdy natomiast nie zdo∏ano odnaleêç towarzyszàcej mu w podró˝y
córki Zofii. Poza Prchalem, który unosi∏ si´
na powierzchni wody w kamizelce ratunkowej, nikt nie ocala∏.
Obserwujàcego akcj´ ratowniczà gubernatora Gibraltaru zaskoczy∏ widok Prchala
w kamizelce ratunkowej, albowiem ˝aden
pilot nigdy nie zak∏ada∏ jej w chwili startu,
˝eby nie prowokowaç licha. W Êledztwie
Prchal t∏umaczy∏, ˝e prawdopodobnie
uczyni∏ to instynktownie, gdy zda∏ sobie
spraw´ z tego, ˝e samolot ma k∏opoty.
Tajemnicà pozostaje los córki genera∏a. Rzekomo nurkowie natrafili na jej cia∏o,
ale ze wzgl´du na przesàd, ˝e dotykanie
w∏osów topielicy przynosi nieszcz´Êcie,
zdecydowali si´ jej nie wyciàgaç.
Tadeusz A. Kisielewski, autor ksià˝ki
„Zamach. Tropem zabójców genera∏a Sikorskiego”, twierdzi, ˝e nie ma choçby jednego Êwiadka, który widzia∏by Zofi´ wsiadajàcà do samolotu. Po katastrofie odnaleziono jej bransoletk´ w kairskim hotelu
„Mena House”, w którym mia∏a przebywaç,
uprowadzona z Gibraltaru przez Sowietów. Mia∏o to dowodziç, ˝e ˝y∏a. Kilka lat
póêniej miano widzieç córk´ Sikorskiego
w ∏agrze, a po wojnie podobno wys∏ano
do ZSRR ekip´ w celu jej poszukiwania.
Oko∏o pó∏nocy przekazano Churchillowi wiadomoÊç o katastrofie. Do prezydenta Raczkiewicza telegram wys∏ano dopiero
nast´pnego dnia, o 5.00 rano.
Po zakoƒczeniu akcji ratunkowej Brytyjczycy powo∏ali komisj´ Êledczà, w sk∏ad
której weszli wy∏àcznie brytyjscy lotnicy.
Nie dopuszczono do niej przedstawicieli
producenta samolotu. Po dwóch tygodniach orzeczono, ˝e katastrofa nastàpi∏a
w wyniku utraty sterownoÊci spowodowanej zablokowaniem sterów. Wykluczono
sabota˝, ale êróde∏ awarii nie ustalono.
Rzàd polski nigdy nie podwa˝a∏ wyników
pracy komisji.

Natychmiast po katastrofie Goebbels
zapisa∏ w swoim dzienniku, ˝e to zamach
bolszewicko-angielski. 5 lipca propaganda
nazistowska oficjalnie oskar˝y∏a Anglików
o zabicie Sikorskiego. „Völkischer Beobachter” pisa∏: Ostatnia ofiara Katynia! Sikorski zamordowany przez Londyn. W Generalnym Gubernatorstwie i wÊród polskich
robotników przymusowych w Niemczech
rozpowszechniano ulotk´, podpisanà „Polska S∏u˝ba Informacyjna w Kraju”: Pami´taj Polaku, ˝e Katyƒ i Êmierç Sikorskiego
sà zbrodniami ÊciÊle ze sobà zwiàzanymi
i wykonanymi tà samà r´kà.
16 lipca Naczelnego Wodza pochowano na cmentarzu wojskowym w Newark
ko∏o Nottingham. W uroczystoÊci pogrzebowej uczestniczyli przedstawiciele najwy˝szych w∏adz brytyjskich, w tym Churchill. Âwiadkowie twierdzili, ˝e premier
mia∏ ∏zy w oczach. Dyplomata Harold Ni-

colson napisa∏ w pami´tniku: Wi´kszoÊç
Anglików uwa˝a∏a Êmierç Sikorskiego za
wielkà strat´. On by∏ jedynym cz∏owiekiem, który by∏ w stanie kontrolowaç dziki
˝al Polaków do Rosji i zmusiç ich do zakoƒczenia wyniszczajàcych obie strony
sporów. By∏ jednym z tych ludzi, którego
mo˝na opisaç jako niezast´powalnego.
Katastrofa nie przestaje budziç emocji
i wàtpliwoÊci. Pojawi∏o si´ wiele teorii na temat tego, co wydarzy∏o si´ 4 lipca w Gibraltarze, a wÊród nich g∏oszàce, ˝e do katastrofy mia∏y doprowadziç dzia∏ania brytyjskich, sowieckich lub polskich s∏u˝b specjalnych, bàdê wszystkich jednoczeÊnie.
Zdaniem Dariusza Baliszewskiego, pasa˝erowie Liberatora zgin´li zanim wsiedli
do samolotu, a katastrofa mia∏a na celu zatarcie Êladów. Z kolei Kisielewski wysuwa
w swoich pracach hipotez´, ˝e w samolocie zosta∏ pod∏o˝ony ∏adunek wybuchowy.
Rolf Hochhuth w swoim dramacie „˚o∏nierze” (1967) obarcza∏ Churchilla odpowiedzialnoÊcià za Êmierç Sikorskiego.
Twierdzi∏, ˝e genera∏ stanowi∏ dla Wlk. Brytanii przeszkod´ we wspó∏pracy z ZSRR.

W 2011 r., w wywiadzie dla „Deutsche Welle”,
Hochuth ujawni∏, ˝e do napisania sztuki
zainspirowa∏y go informacje otrzymane od
˝ony jego wydawcy, Jane Ledig-Rowohlt,
która w czasie wojny wspó∏pracowa∏a z brytyjskimi s∏u˝bami specjalnymi: Kiedy Sikorski
dotar∏ na Gibraltar, by∏o wiadomo, ˝e ma
umrzeç. By∏a to ju˝ kolejna próba zabójstwa, bo wczeÊniej Sikorski prze˝y∏ dwukrotnie awaryjne wodowanie. Jane powiedzia∏a, ˝e Churchill uwa˝a∏ Êmierç Sikorskiego za jedyne wyjÊcie z patowej sytuacji.
Sztuka odnios∏a du˝y sukces, ale autor zosta∏ pozwany do sàdu przez Prchala, który
wygra∏ spraw´ i otrzyma∏ odszkodowanie.
Wielu historyków jest zdania, ˝e powodem Êmierci Sikorskiego by∏o ujawnienie
sprawy katyƒskiej. Brytyjczycy naciskali na
genera∏a, aby wycofa∏ si´ z pomys∏u zlecenia Êledztwa Mi´dzynarodowemu Czerwonemu Krzy˝owi, które wobec sprzeciwu Moskwy i tak by∏o niemo˝liwe do
przeprowadzenia.
Churchill nie mia∏ jednak
˝adnych powodów do tego,
aby usunàç Sikorskiego ze
sceny politycznej. Przeciwnie
– uwa˝a∏ go za jedynego polskiego przywódc´, który
umia∏ porozumieç si´ z ZSRR.
Inspiratorem katastrofy
mia∏ byç Stalin, a zamach
zorganizowaç Kim Philby, oficer brytyjskiego wywiadu
i jednoczeÊnie agent sowiecki. Ale w lipcu 1943 r. Philby
nie przebywa∏ w Gibraltarze.
Ponadto nie by∏ on specjalistà od „mokrej roboty” – jego agenturalna dzia∏alnoÊç polega∏a przede wszystkim na dostarczaniu
Rosjanom tajnych dokumentów.
Dla Stalina priorytetem by∏o utworzenie nowych, komunistycznych w∏adz polskich. Zdemaskowanie sprawy katyƒskiej,
paradoksalnie, bardzo mu w tym pomog∏o. By∏o pretekstem do zerwania stosunków dyplomatycznych z polskim rzàdem
na uchodêstwie, co z kolei umo˝liwi∏o formowanie w∏asnego, który potem, z jego
nominacji, rzàdzi∏ Polskà.
Niemcy tak˝e nie byli zainteresowani
likwidacjà genera∏a. W Berlinie rozwa˝ano
nawet zaproszenie Sikorskiego do Katynia
ze wzgl´dów propagandowych. Ponadto
wywiad niemiecki nie mia∏ dost´pu do lotniska w Gibraltarze.
Sikorskiemu nie brakowa∏o wrogów wÊród rodaków. Krytycznie by∏ do niego nastawiony prezydent Raczkiewicz oraz politycy
i wojskowi zwiàzani z obozem sanacyjnym,
który po kl´sce wrzeÊniowej utraci∏ w∏adz´.
W lipcu 1940 r. Raczkiewicz podjà∏ prób´
pozbawienia Sikorskiego stanowiska pre-

miera. Zakoƒczy∏a si´ ona niepowodzeniem,
mi´dzy innymi w wyniku zdecydowanego
sprzeciwu Brytyjczyków. Konflikty wewnàtrz
polskiego rzàdu, a tak˝e spór mi´dzy premierem a prezydentem, przybra∏y na sile
w lipcu 1941 r. po podpisaniu przez Sikorskiego uk∏adu o normalizacji stosunków
z ZSRR. Odtàd oskar˝ano genera∏a o prowadzenie polityki ust´pstw wobec Stalina.
Przeciwnicy Sikorskiego uwa˝ali go za
zbyt „mi´kkiego” równie˝ wobec sojuszników. Liczyli, ˝e wraz z jego odejÊciem
skoƒczy si´ polityka ust´pstw, a zacznie
twarda walka o interesy Polski. Nie wiedzieli wówczas, ˝e nast´pcà genera∏a zostanie cz∏owiek od niego s∏abszy i bardziej
uleg∏y wobec Churchilla i Stalina.

Jerzy Zi´borak, specjalista od lotnictwa,
w pracy „Studium katastrofy Liberatora AL5 23”
postawi∏ tez´, ˝e do katastrofy przyczyni∏o si´
powa˝ne przecià˝enie samolotu i b∏´dy pilotów. Teori´ zamachu podwa˝y∏o te˝ Êledztwo,
które od 2008 r. prowadzi∏ IPN. Prokurator
Marcin Go∏´biewicz z IPN stwierdzi∏ wówczas:
Obraz sekcyjny oraz wyniki badaƒ dodatkowych ukaza∏y, ˝e Êmierç pokrzywdzonych nastàpi∏a w przebiegu wypadku komunikacyjnego w okolicznoÊciach zbli˝onych do tych ustalonych przez komisj´ brytyjskà z 1943 roku.
Wszelkie wàtpliwoÊci mogà rozwiaç jedynie archiwa brytyjskie. Brytyjczycy zdecydowali, ˝e odtajnienie zastrze˝onych dokumentów z czasów II wojny Êwiatowej nastàpi nie
wczeÊniej ni˝ w po∏owie lat 40. XXI w.
ubernator Gibraltaru MacFarlane
w rozmowie z ˝onà Sikorskiego, po
katastrofie, powiedzia∏: nie wierz´ w przypadANDRZEJ WOLSKI
ki...

G
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Zwiàzkowa Odznaka Jubileuszowa
„Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020“
U C H W A ¸ A nr 1/VIII/2020
PREZYDIUM ZARZÑDU G¸ÓWNEGO
ZWIÑZKU KOMBATANTÓW RP I BY¸YCH WI¢èNIÓW POLITYCZNYCH
z 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Zwiàzkowej Odznaki Jubileuszowej
„Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020“
1 . Prezydium Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP obradujàce w Warszawie 10 sierpnia 2020 r.
pragnàc uczciç wysi∏ek polskiego ˝o∏nierza w wojnie polsko-bolszewickiej i Zwyci´stwie
w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r. ustanawia Z w i à z k o w à O d z n a k ´ J u b i l euszowà
„Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020“
Projekt odznaki i legitymacji opracowa∏ prezes Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP kmdr dypl.
Henryk Leopold Kalinowski.
2 . O d z n a k a jest przeznaczona do odznaczania kombatantów ZKRPiBWP b´dàcych uczestnikami walk o niepodleg∏oÊç Polski oraz osób i podmiotów zbiorowych majàcych zas∏ugi
w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji kombatanckich.
3 . O d z n a k a b´dzie nadawana na wniosek kierowany do Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP, który po zaopiniowaniu przez Zwiàzkowà Kapitu∏´ Odznaczeƒ b´dzie przekazany do decyzji
prezesa ZKRPiBWP.
4 . Za∏àcznikiem do uchwa∏y jest Regulamin nadawania Z w i à z k o w e j O d z n a k i J u b i l euszowej „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020“.
5 . Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem jej podj´cia
Za Prezydium Zarzàdu G∏ównego

R E G UL AM IN
NADAWANIA ZWIÑZKOWEJ ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ
„Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020“
Zwiàzkowa Odznaka Jubileuszowa „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 19202 0 2 0 “ – zwana dalej O d z n a k à, ustanowiona na podstawie Ustawy z 21 grudnia 1978 r.
o o d z n a k a c h i m u n d u r a c h (Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130, z póên. zm.) i Statutu ZKRPiBWP,
KRS 0000106108, stanowi materialny wyraz uczczenia przez Zwiàzek Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 – Cudu nad Wis∏à.
1 . Zwiàzkowa Odznaka Jubileuszowa „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej
1 9 2 0 - 2 0 2 0 “ jest gestem szacunku dla pokoleƒ Polaków, którzy w dobie zniewolenia
i okupacji dali wk∏ad pracy i walki, ofiar´ krwi i cz´sto ˝ycia dla obrony Ojczyzny oraz
uhonorowaniem osób przyczyniajàcych si´ do uczczenia pami´ci polskiego ˝o∏nierza
w wojnie polsko-bolszewickiej i Zwyci´stwie w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r.
2 . Zwiàzkowa Odznaka Jubileuszowa „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej
1 9 2 0 - 2 0 2 0 “ jest przeznaczona do nadawania:
a . w wersji honorowej: cz∏onkom Zwiàzku Kombatantów RP i BWP posiadajàcym uprawnienia Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç RP;
b . w wersji przewidujàcej zwrot kosztów wyrobu odznaki: osobom i podmiotom zbiorowym, zas∏u˝onym w dziele upowszechniania tradycji walk narodowo-wyzwoleƒczych
i historii.
2 . O d z n a k ´ nadaje si´ jednorazowo.
3 . O d z n a k ´ wr´cza si´ razem z legitymacjà.
4 . W r ´ c z e n i e odznak powinno mieç charakter uroczysty.
5 . O d z n a k a mo˝e byç noszona na mundurze, jak te˝ na odÊwi´tnym ubiorze cywilnym – po
lewej stronie piersi, poni˝ej odznaczeƒ na wstà˝kach, bàdê zestawu baretek.
6 . Nadanie O d z n a k i odbywa si´ na wniosek skierowany do Zwiàzkowej Kapitu∏y Odznaczeƒ (adres: Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów RP i BWP, al. Ujazdowskie 6a, 00-461
Warszawa), która po zaopiniowaniu przedstawia go prezesowi Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP do zatwierdzenia.
Prezydium Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku
Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów, ofiar represji, osób
deportowanych do pracy przymusowej oraz
osadzonych w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach
rud uranu i batalionach budowlanych oraz
cywilnych niewidomych ofiar dzia∏aƒ wojennych, obowiàzujàce od 1 stycznia 2021 roku:
1. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest decyzjà Szefa Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osób uprawnionych.
2. Dost´pnoÊç i wysokoÊç pomocy pieni´˝nej jest uzale˝niona od sytuacji materialnej wnioskodawcy, d∏ugoÊci i kosztu planowanego leczenia, a w szczególnoÊci od wysokoÊci Êrodków bud˝etowych, jakimi dysponuje Urzàd.
3. Do wniosku o przyznanie pomocy pieni´˝nej na leczenie uzdrowiskowe nale˝y
w szczególnoÊci do∏àczyç:
a. dokumentacj´ potwierdzajàcà sytuacj´
materialnà wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy mo˝e byç równie˝ ustalony na podstawie dokumentacji znajdujàcej si´ ju˝ w Urz´dzie, jeÊli jest ona aktualna, tzn. zosta∏a wystawiona w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od daty z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesi´cy nie dotyczy dokumentów potwierdzajàcych
aktualnà wysokoÊç Êwiadczenia o charakterze
sta∏ym, takich jak: emerytura, zasi∏ek sta∏y itp.;
D∏ugoÊç planowanego
leczenia uzdrowiskowego

b. zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce wskazanie do podj´cia leczenia uzdrowiskowego lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wg wzoru stanowiàcego za∏àcznik
do Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj´ uzdrowiskowà, wystawione
w trakcie roku kalendarzowego, w którym
sk∏adany jest wniosek o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego;
c. wystawiony na imi´ i nazwisko wnioskodawcy kosztorys, faktur´ pro forma albo
potwierdzenie dokonania rezerwacji wystawione przez placówk´, która b´dzie realizowaç leczenie uzdrowiskowe, przy czym
przed∏o˝ony dokument powinien okreÊlaç jego koszt (z wyodr´bnieniem kosztu pobytu
wnioskodawcy i ew. opiekuna), termin oraz
dane, w tym nr rachunku bankowego, placówki realizujàcej leczenie.
4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieni´˝nej w ramach programu powinien zostaç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 30 dni
przed planowanym terminem leczenia.
W przypadku niedochowania tego terminu,
wniosek mo˝e nie zostaç za∏atwiony w terminie pozwalajàcym na przekazanie Êrodków
do placówki realizujàcej leczenie w wyznaczonym terminie.
5. Pomoc pieni´˝na udzielana na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest wy∏àcznie na koszty pobytu wraz z wy˝ywieniem
oraz koszty leczenia, w szczególnoÊci na:
posi∏ki i noclegi, zabiegi, opiek´ lekarskà
i piel´gniarskà. Koszty uboczne zwiàzane
z pobytem w placówce realizujàcej leczenie

uzdrowiskowe, tj. koszty dojazdu, op∏ata za
parking, wypo˝yczenie TV, op∏ata klimatyczna itp. pokrywa wnioskodawca.
6. Pomoc pieni´˝na w ramach Programu
mo˝e byç przyznana wy∏àcznie na standardowe Êwiadczenie proponowane przez placówk´ realizujàcà leczenie uzdrowiskowe.
Nie mo˝e byç przyznana na Êwiadczenie
o podwy˝szonym standardzie (typu LUX,
SPA itp.) z zastrze˝eniem wyjàtku opisanego
w pkt 7 poni˝ej.
7. Pomoc pieni´˝na mo˝e byç przyznana na Êwiadczenie proponowane przez placówk´ realizujàcà leczenie uzdrowiskowe
w standardzie podwy˝szonym tylko w sytuacji, gdy podwy˝szony standard oznacza dostosowanie pomieszczeƒ do potrzeb osoby
niepe∏nosprawnej, przy czym potrzeby te
muszà byç udokumentowane przez wnioskodawc´ przy pomocy stosownej dokumentacji medycznej potwierdzajàcej obni˝onà sprawnoÊç ruchowà, np. orzeczenie
o niepe∏nosprawnoÊci.
8. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e byç przyznana je˝eli:
a. dochód samotnie gospodarujàcej
osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadajàcej 320% najni˝szej emerytury (od
1 marca 2021 roku jest to kwota 4002,82 z∏),
b. dochód na osob´ w rodzinie osoby
uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadajàcej 250% najni˝ej emerytury (od 1 marca
2021 roku 3127,20 z∏).
9. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e byç przyznana tylko osobie
uprawnionej – posiadajàcej potwierdzony

Maksymalna wysokoÊç pomocy pieni´˝nej
(kwoty brutto)
dla osoby uprawnionej
samotnie gospodarujàcej,
której dochód nie przekracza kwoty 240%
najni˝szej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to 3002,11 z∏)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarujàcej,
której dochód przekracza kwot´ 240%
najni˝szej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to 3002,11 z∏),
ale nie przekracza kwoty 320% najni˝szej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to 4002,82 z∏)

dla osoby uprawnionej,
której dochód na osob´ w rodzinie nie
przekracza kwoty 170% najni˝ej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to 2126,50 z∏)

dla osoby uprawnionej,
której dochód na osob´ w rodzinie przekracza
kwot´ 170% najni˝ej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to 2126,50 z∏),
ale nie przekracza kwoty 250% najni˝ej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to 3127,20 z∏)

do 7 dni

do 3.500,00 z∏

do 2.500,00 z∏

do 14 dni

do 4.000,00 z∏

do 3.000,00 z∏

do 21 dni

do 4.500,00 z∏

do 3.500,00 z∏
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status dla kombatanta, ofiary represji, osoby
deportowanej do pracy przymusowej oraz
osadzonej w obozach pracy przez III Rzesz´
i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierza zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach
rud uranu i batalionach budowlanych oraz
cywilnej niewidomej ofiary dzia∏aƒ wojennych. WysokoÊç pomocy pieni´˝nej udzielanej przez Szefa Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na leczenie
uzdrowiskowe jest ustalana z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci konkretnej sprawy oraz
z zastosowaniem ustalonych w poni˝szej tabeli parametrów dotyczàcych poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, d∏ugoÊci planowanego leczenia uzdrowiskowego
oraz maksymalnych kwot dofinansowania,
a tak˝e wysokoÊci dost´pnego bud˝etu.
10. Je˝eli koszt planowanego leczenia
uzdrowiskowego wnioskodawcy jest wy˝szy
ni˝ wynikajàcy z powy˝szej tabeli, pomoc
pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e
byç udzielona wy∏àcznie do wysokoÊci
maksymalnej kwoty wynikajàcej z powy˝szej tabeli.
11. Mo˝liwe jest udzielenie pomocy pieni´˝nej na koszt pobytu osoby sprawujàcej
opiek´ nad osobà uprawnionà (zwanej dalej
„opiekunem”) w trakcie leczenie uzdrowiskowego, wy∏àcznie wówczas jeÊli wymaga tego
stan zdrowia wnioskujàcego, potwierdzony
stosownà dokumentacjà medycznà. Maksymalna kwota dofinansowania pobytu opiekuna mo˝e wynieÊç do 2500 z∏ brutto.

12. Celem uzyskania pomocy pieni´˝nej
na koszt pobytu opiekuna w szczególnoÊci
nale˝y przedstawiç:
a. orzeczenie o I grupie inwalidzkiej,
o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i samodzielnej egzystencji lub o II grupie inwalidzkiej
wraz z orzeczeniem o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji
bàdê
b. orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci wydane przez Zespó∏ do Spraw Orzekania
o Niepe∏nosprawnoÊci potwierdzajàce koniecznoÊç sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy innej osoby w zwiàzku ze znacznym ograniczeniem mo˝liwoÊci samodzielnej egzystencji.
c. dokumentów, o których mowa w ppkt.
a) i b) nie muszà przedstawiaç osoby, które
ukoƒczy∏y 75 rok ˝ycia.
13. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12 oraz w punkcie 3, mogà byç z∏o˝one
w formie kopii, z wyjàtkiem sytuacji, gdy organ poweêmie wàtpliwoÊç co do ich prawdziwoÊci. W takiej sytuacji wnioskodawca b´dzie zobowiàzany przedstawiç orygina∏ dokumentu lub jego kopi´ potwierdzonà za
zgodnoÊç z orygina∏em.
14. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe jest przekazywana przelewem na nr
rachunku bankowego placówki, która b´dzie
realizowaç zaplanowane leczenie uzdrowiskowe wskazany na fakturze pro forma,
kosztorysie lub potwierdzeniu dokonania rezerwacji. Urzàd nie przelewa zaliczek.
15. Pomoc pieni´˝na udzielana na leczenie uzdrowiskowe jest przyznawana na pod-

RODACY – BOHATEROM
Rodacy – Bohaterom to program wspierajàcy kombatantów ˝yjàcych na Kresach Wschodnich i promujàcy ich
doÊwiadczenia ˝yciowe, stworzony w 2010 r. przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.
G∏ównym celem akcji jest pomoc rodakom mieszkajàcym na Kresach Wschodnich – pokazanie im, ˝e nie sà sami, ˝e si´ o nich pami´ta. Sà to w wi´kszoÊci osoby starsze
– weterani walk o Ojczyzn´. Ich sytuacja materialna nie jest
zadowalajàca – mieszkajà w z∏ych warunkach, w obcym
paƒstwie – nie zawsze z w∏asnej woli.
Akcja, obok zbiórki darów dla weteranów, to tak˝e edukacja historyczna, dbanie o polskie kwatery na Kresach,
ocalanie materia∏ów historycznych z Kresów, wspó∏praca
ze Êrodowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.
W ramach ostatniej akcji, która trwa∏a od 15 paêdziernika 2020 r. do 31 marca 2021 r. zorganizowano kilka wypraw z darami dla Polaków mieszkajàcych na Litwie.
W ciàgu 10. lat funkcjonowania programu Rodacy –
Bohaterom: wsparto opiekà 1120 Bohaterów, przekazano
21827 paczek, zebrano 410247 kg darów, zapalono 36261
zniczy, wyremontowano 18 miejsc pami´ci.
Na podstawie informacji podanych na stronie internetowej
Stowarzyszenia Odra-Niemen

stawie kompetencji Szefa Urz´du okreÊlonych
w art. 19b ust 1 i art 19d ustawy o kombatantach, art. 5a ust. 10 i 5a ust. 13 ustawy o osobach deportowanych, art. 7a ust. 10 i 7a ust.
13 ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach uranu i batalionach budowlanych oraz
art. 10a ust 10 i art. 10 a ust. 13 ustawy
o Êwiadczeniu pieni´˝nym i uprawnieniach
przys∏ugujàcych cywilnym niewidomym ofiarom
dzia∏aƒ wojennych i nie wyklucza mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o przyznanie pomocy pieni´˝nej
na zasadach okreÊlonych w ww. ustawach.
16. Korzystanie z leczenia w ramach NFZ
lub PCPR/PFRON nie wyklucza mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o przyznanie pomocy pieni´˝nej na leczenie uzdrowiskowe w ramach niniejszego Programu ze Êrodków bud˝etowych b´dàcych w dyspozycji Szefa Urz´du.
17. Pomoc pieni´˝na udzielana w ramach Programu nie mo˝e byç przeznaczona
na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj´
uzdrowiskowà realizowane w ramach NFZ
lub PCPR/PFRON.
18. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe w ramach Programu mo˝e byç
przyznana raz w roku.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci prosimy o kontakt pod numerem tel. (22) 276-77-77
lub adresem e-mail: info@kombatanci. gov. pl
Program obowiàzuje
do 31 grudnia 2021 roku, bàdê do
wyczerpania Êrodków przeznaczonych
na jego realizacj´.

„DZIECI MAHARAD˚Y...“
Fundacja Nil Desperandum, dzia∏ajàca na rzecz promocji historii Polski i Polaków poza granicami kraju, wyprodukowa∏a, w 2021 r., dokument interaktywny
Dzieci Maharad˝y. Fajna ferajna w Indiach w re˝yserii Tomasza Stankiewicza.
Film przedstawia histori´ wywózek
z Kresów z perspektywy dziecka. Opowiada o losach dziewi´cioletniego (dziÊ
blisko dziewi´çdziesi´cioletniego) Wies∏awa Stypu∏y i innych polskich dzieci,
deportowanych z kresów Wschodnich
na Syberi´ w czasie II wojny Êwiatowej.
Po 650. dniach syberyjskiego zes∏ania,
po utracie mamy i brata, dramatycznej
tu∏aczce przez Syberi´, Kazachstan,
Uzbekistan i ewakuacji z ZSRR, trafi∏
z innymi polskimi sierotami do osiedla
zbudowanego przez Maharad˝´ Jama
Saheba Digvijaysinhji, tzw. Dobrego
Maharad˝´, nad Morzem Arabskim.
Obraz mia∏ premier´ w czerwcu, na
61. Krakowskim Festiwalu Filmowym.
Jest dost´pny na stronie:
www.bravebunchinindia.pl.
Monika Kowaleczko-Szumowska
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