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Z
poczàtkiem polskiej niepodleg∏o-

Êci, 1 sierpnia 1919 r. nowo powo-

∏any Sejm Ustawodawczy przyjà∏

ustaw´ o godle i barwach Rzeczypospolitej

Polskiej, jednak symbole paƒstwowe zdefinio-

wane zosta∏y szczegó∏owo dopiero w rozpo-

rzàdzeniu Prezydenta RP z 13 stycznia 1927 r. 

Jak to u nas bywa, nie oby∏o si´ bez dysk-

usji, kontrowersji, sprzecznych propozycji...

Skoczna melodia Mazurka Dàbrowskiego nie

wszystkim przypad∏a do gustu. Uznawano go

za ma∏o powa˝ny, pozbawiony dostojeƒstwa,

nie nadajàcy si´ na oficjalnà pieÊƒ narodowà.

W ówczesnych dyskusjach i rozwa˝aniach

brano pod uwag´ teksty i muzyk´ oddajàce

martyrologi´ kraju, walczàcego z zaborcami

latami o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny. 

Pod uwag´ brano w zasadzie trzy utwory

– „Rot´”, z noÊnym wezwaniem Nie rzucim

ziemi skàd nasz ród!, „Bo˝e coÊ Polsk´” oraz

przejmujàcy „Chora∏” Kornela Ujejskiego Z ku-

rzem krwi bratniej. Jednak po wnikliwej anali-

zie, do ka˝dego z nich miano wiele zastrze˝eƒ.

Dla przyk∏adu, utwór „Bo˝e coÊ Polsk´” by∏ prze-

róbkà napisanego przez Alojzego Feliƒskiego

utworu s∏awiàcego cara Rosji, a zarazem pol-

skiego króla, Aleksandra I Romanowa. Z kolei

„Chora∏”, pe∏niàcy pod koniec XIX w. rol´

swoistego hymnu, powsta∏ po tragicznej rzezi

galicyjskiej, kiedy w 1846 r. ch∏opi wymordo-

wali setki rodzin szlacheckich, i nie nadawa∏

si´ na jednoczàcy naród hymn. Zdaniem wie-

lu ówczesnych autorytetów, s∏owa „Roty” tak-

˝e nie pasowa∏y do odrodzonej, niepodleg∏ej

Polski, mimo ˝e do czasu ostatecznej decyzji

Sejmu uznawano jà za hymn paƒstwowy. Osta-

tecznie, decyzjà Sejmu z 27 lutego 1927 r., hym-

nem zosta∏ Mazurek Dàbrowskiego w obo-

wiàzujàcej do dziÊ pi´ciozwrotkowej wersji. 

Je˝eli chodzi o rodowód hymnu, jedno jest

pewne – autorem „PieÊni Legionów Polskich

we W∏oszech” by∏ polityk, ˝o∏nierz konfedera-

cji barskiej i uczestnik powstania koÊciuszkow-

skiego Józef Wybicki. To on, w lipcu 1797 r. we

W∏oszech, pod wp∏ywem emocji wywo∏anej

widokiem polskich mundurów i symboli na-

rodowych napisa∏ s∏owa, które na zawsze

zwiàza∏y go z polskà historià. Nazwiska twór-

cy melodii, opartej o motywy polskiego ma-

zurka nie uda∏o si´ ustaliç. Stàd te˝ najcz´Êciej

podaje si´, ˝e jest to ludowa melodia niezna-

nego pochodzenia. 

S∏owa pieÊni, bliskie nastrojom ˝o∏nierzy

– tu∏aczy, szybko si´ roznios∏y i ch´tnie Êpiewali

je legioniÊci przy obozowych ogniskach. Wkrót-

ce sta∏a si´ ona pieÊnià marszowà, defiladowà,

wykonanà nawet w czasie po˝egnalnego wy-

marszu legionów z goÊcinnego Reggio Emilia.

Tekst podnoszàcej na duchu zniewolonych

Polaków pieÊni, nazywanej coraz cz´Êciej Ma-

zurkiem Dàbrowskiego, szybko upowszechni∏

si´ i Êpiewany by∏, zw∏aszcza pierwsza zwrotka

– Jeszce Polska nie umar∏a, kiedy my ˝yjemy – we

wszystkich zaborach, Podnosi∏ na duchu Pola-

ków w Powstaniu Listopadowym, Styczniowym,

na barykadach Wiosny Ludów, a˝ do czasu od-

zyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i nadania

pieÊni, przez Sejm, rangi hymnu narodowego. 

Obecnie symbole paƒstwowe RP okreÊla

art. 28 Konstytucji nast´pujàco: 1. God∏em Rze-

czypospolitej Polskiej jest wizerunek or∏a bia∏ego

w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczy-

pospolitej Polskiej sà kolory bia∏y i czerwony. 3. Hym-

nem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dà-

browskiego. 4. God∏o, barwy i hymn Rzeczypospo-

litej Polskiej podlegajà ochronie prawnej. 5. Szcze-

gó∏y dotyczàce god∏a, barw i hymnu okreÊla ustawa. 

Zgodnie z tym konstytucyjnym zapisem,

mimo ˝e literacki tekst Mazurka, jak i uk∏ad

zwrotek by∏ niejednokrotnie krytykowany przez

historyków i literaturoznawców, poza drobny-

mi korektami tekstu, powa˝niejszych zmian

nie dokonywano. Ustawa, o której mowa pro-

ponuje literacki tekst hymnu RP ze zmianà

zaproponowanà przez zespó∏ ekspertów, doty-

czàcà przestawienia kolejnoÊci drugiej i trze-

ciej zwrotki. Ponadto zawiera nowy zestaw aran-

˝acji muzycznej dla ró˝nych wykonaƒ, z tym

˝e zezwala na wykonywanie hymnu ze zmianà

tonacji w stosunku do oficjalnej wersji muzycz-

nej. Tak wi´c, po przewidywanym w 2022 roku

przyj´ciu ustawy, proponowany tekst literacki

pierwszych zwrotek Mazurka Dàbrowskiego

(nawiàzujàcy do pierwotnego, autorskiego tekstu

Wybickiego) wyglàdaç b´dzie nast´pujàco: 

Jeszcze Polska nie zgin´∏a, 

Kiedy my ˝yjemy.

Co nam obca przemoc wzi´∏a, 

Szablà odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dàbrowski, 

Z ziemi w∏oskiej do Polski! 

Za twoim przewodem, 

Z∏àczym si´ z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze,

Dla Ojczyzny ratowania

Wrócim si´ przez morze. 

Marsz, marsz, Dàbrowski... 

Je˝eli chodzi o proponowane zmiany

w godle narodowym, to dotyczà one jedynie

zmian kolorystyki – wprowadzenie jednolite-

go wzorca barw narodowych oraz wzorca or∏a

zgodnych ze wspó∏czesnymi technikami gra-

ficznymi. Przewiduje si´ tak˝e wprowadzenie

poj´cia herbu paƒstwowego Rzeczypospolitej

Polskiej i Choràgwi Rzeczypospolitej, a tak˝e

„kokardy narodowej”. 

Opisany powy˝ej projekt zmian hymnu

i god∏a spotka∏ si´ z mieszanymi zdaniami

opinii publicznej oraz cz´Êci specjalistów – hi-

storyków, plastyków, heraldyków. Dyskusje

trwajà nadal, ale znajàc determinacj´ autorów

dokumentu, jeszcze w bie˝àcym roku, po

przyj´ciu ustawy przez Sejm, mo˝e rozpoczàç

si´ jego wdra˝anie. 

MICHA¸ KALINOWSKI

Jeszcze Polska nie umar∏a... 
Jednym z ciekawszych wàtków, który ostatnio zainteresowa∏ opini´ publicznà, jest

przygotowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt

ustawy w sprawie zmian w polskich symbolach narodowych – hymnie i godle. 
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9. PU¸K STRZELCÓW KONNYCH W

99Pu∏k Strzelców Kon-
nych zosta∏ sformo-
wany w Hrubieszowie

10 paêdziernika 1921 r. Jego
pierwszym dowódcà, p.o. do
25 listopada 1921 r., by∏ mjr
kaw. Adam Michalski. Po nim
dowództwo objà∏ pp∏k/p∏k kaw.
Franciszek Kaczkowski, by∏y
oficer sztabowy 13. Pu∏ku U∏a-
nów Wileƒskich i dowódca 
23. Pu∏ku U∏anów Grodzieƒ-
skich. 

W 1924 r. pu∏k przyjà∏ orga-
nizacj´ pu∏ku kawalerii i zosta∏
w∏àczony do sk∏adu XI Bryga-
dy Kawalerii w Augustowie,
a w 1929 r. podporzàdkowany
dowódcy Brygady Kawalerii
„Bia∏ystok”, którà w marcu
1937 r. przemianowano na
Podlaskà Brygad´ Kawalerii.
Jej dowódcà zosta∏ gen. bryg.
Ludwik Kmicic-Skrzyƒski. 

Oprócz 9. psk, którym
w tym czasie dowodzi∏ p∏k Ta-
deusz Falewicz, w sk∏ad Podla-
skiej BK wchodzi∏ 10. Pu∏k U∏a-
nów Litewskich, 5. Pu∏k U∏a-
nów Krechowieckich oraz 14.
Dywizjon Artylerii Konnej. 

14 maja 1936 r. minister
Spraw Wojskowych gen. dyw.
Tadeusz Kasprzycki nada∏ pu∏-
kowi nazw´: 9. Pu∏k Strzelców
Konnych imienia genera∏a Ka-
zimierza Pu∏askiego. Jedno-
czeÊnie minister zarzàdzi∏ no-
szenie przez ˝o∏nierzy pu∏ku,

na naramiennikach kurtek
i p∏aszczy, inicja∏ów „K.P.“ za-
miast dotychczasowego nu-
meru porzàdkowego „9“. 

W ramach planu „Zachód“
Podlaska BK zosta∏a przydzie-
lona do Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Narew“, którà
dowodzi∏ gen. bryg. Czes∏aw
M∏ot-Fija∏kowski. SGO „Narew“
wyznaczono nast´pujàce za-
dania: nie przepuÊciç nieprzy-
jaciela przez lini´ Biebrzy i Na-
rwi, os∏aniaç wschodnie skrzy-
d∏o armii „Modlin“ oraz lini´ ko-
lejowà Grodno-Bia∏ystok-War-
szawa. SzerokoÊç pasa obro-
ny wynosi∏a ok. 200 km, a g∏´-
bokoÊç ok. 70 km. W przeded-
niu wojny naprzeciw odcinka
obronnego SGO „Narew“ znaj-
dowa∏a si´ niewielka cz´Êç si∏
3. armii gen. von Küchlera. 

Od 23 sierpnia 1939 r.
w poszczególnych jednost-
kach obowiàzywa∏ stan pogo-
towia bojowego. 26 sierpnia
Podlaska BK zacz´∏a zajmowaç
wyznaczone jej rejony koncen-
tracji. 9. psk otrzyma∏ taki roz-
kaz dopiero 29 sierpnia. 

Ju˝ w drugim dniu wojny
patrole rozpoznawcze z od-
dzia∏ów Podlaskiej BK przekro-
czy∏y granic´ Prus Wschod-
nich, by po krótkich walkach
wycofaç si´. 

Dowódca Podlaskiej BK
uzyska∏ zgod´ Naczelnego Do-

wództwa na wypad ca∏o-
Êcià si∏ na tereny nieprzy-
jaciela. W nocy z 3 na
4 wrzeÊnia Podlaska BK
zaj´∏a stanowiska wyj-
Êciowe do natarcia, które
rozpocz´∏o si´ o godz.
4.50. W poczàtkowej fa-
zie przynios∏o ono suk-
ces, jednak pod koniec
dnia Brygada zosta∏a
zmuszona do odwrotu
na skutek silnej kontrak-
cji Niemców. W walce zo-
sta∏ ranny m.in. wach.
Ludwik Wolaƒski. 

9. psk wróci∏ do ¸awska,
gdzie pozosta∏ do 5 wrzeÊnia.
Po otrzymaniu rozkazu o przej-
Êciu na po∏udniowy brzeg Na-
rwi, nast´pnego dnia Brygada
wymaszerowa∏a do wyznaczo-
nego rejonu w Nadborowie ko-
∏o Âniadowa. 

6-8 wrzeÊnia 9. psk wraz
z SGO „Narew“ toczy∏ zaci´te
walki w okolicach Ró˝ana,
¸om˝y i Nowogrodu. 

Na wiadomoÊç, ˝e Niemcy
przeprawiajà si´ przez Bug
w Broku, podj´to decyzj´ o ude-
rzeniu na nich. 9 wrzeÊnia 
9. psk os∏ania∏ akcj´ Podlaskiej
BK. Niestety próba uniemo˝li-
wienia Niemcom sforsowania
Bugu nie powiod∏a si´. W tej
sytuacji 10 wrzeÊnia Brygada
przesz∏a na postój w rejon Z∏o-
toryja-Zar´by KoÊcielne. 

11 wrzeÊnia z Pod-
laskiej i Suwalskiej BK
utworzono zgrupowa-
nie kawalerii pod do-
wództwem gen. bryg.
Zygmunta Podhorskie-
go. Podlaska BK otrzy-
ma∏a zadanie ochrony
natarcia Suwalskiej
BK i 18. DP na Zam-
brów. 9. psk przemie-
Êci∏ si´ przez Andrze-
jewo do Przeêdziec-
ka, gdzie nawiàza∏
walk´ z oddzia∏ami
zmotoryzowanymi wro-

ga, niszczàc kolumn´ trzyna-
stu pojazdów nieprzyjaciela. 

Nast´pnego dnia 9. psk
powstrzymywa∏ skutecznie ata-
ki Niemców na pozycje 18. DP.
13 wrzeÊnia, po zaciek∏ej obro-
nie Domanowa, w której po-
niós∏ du˝e straty – ok. 140. po-
leg∏ych i rannych, 9. psk wyco-
fa∏ si´ w rejon lasów ko∏o Ho-
dyszewa. 

15 wrzeÊnia gen. Kmicic-
Skrzyƒski wraz z 9. psk do∏à-
czy∏ do grupy wojsk SGO „Po-
lesie“ gen. Kleeberga. 

Po wkroczeniu Rosjan, wy-
s∏ano delegacj´ do dowódców
sowieckich, aby uzyskaç od
nich zgod´ na przejÊcie od-
dzia∏ów polskich w rejonie
Kowla. Sowieci nie stawili si´
jednak na umówione spotkanie.

W tej sytuacji gen. Kleeberg
zmieni∏ plan marszu SGO „Po-
lesie“ z kierunku ku granicy
z Rumunià na kierunek ku bro-
niàcej si´ Warszawie. 28 wrze-
Ênia, po kapitulacji Warszawy,
podjà∏ decyzj´ o wyruszeniu
zwartà si∏à bojowà na zachód. 

4 paêdziernika 9. psk do-
tar∏ do miejsca postoju we wsi
Wróblina Stara. Oko∏o godz.
9.00 5 paêdziernika Niemcy
przypuÊcili szturm na pozycje
pu∏ku. Walki trwa∏y ca∏y dzieƒ,
przynoszàc pu∏kowi du˝e stra-
ty, ale do wieczora wszystkie
ataki wroga zosta∏y odparte.

Inspiracjà do napisania niniejszego artyku∏u by∏ chwalebny udzia∏ 9. Pu∏ku Inspiracjà do napisania niniejszego artyku∏u by∏ chwalebny udzia∏ 9. Pu∏ku 
Strzelców KStrzelców Konnych wonnych w wojnie obronnej 1939 rwojnie obronnej 1939 r. oraz postaç wywodzàcego si´. oraz postaç wywodzàcego si´

zz tej formacji mjrtej formacji mjr. Ludwika W. Ludwika Wolaƒskiego „Lubiczaolaƒskiego „Lubicza”, komendanta obwodu ”, komendanta obwodu 
AK „MewaAK „Mewa--KKamieƒ” wamieƒ” w Miƒsku Mazowieckim. Miƒsku Mazowieckim. 

1938 r.
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W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU
O zmroku, zgodnie z otrzyma-
nymi rozkazami, pu∏k zaczà∏
si´ wycofywaç do miejscowo-
Êci Krzywda. 

W nocy z 5 na 6 paêdzier-
nika p∏k Tadeusz Falewicz za-
meldowa∏ si´ u gen. Kleeberga
w leÊniczówce Lipiny, gdzie
dowiedzia∏ si´ o poddaniu si´
Niemcom. 

Jeden z ˝o∏nierzy pu∏ku
wspomina∏ t´ noc: Dramatycz-
na noc z 5 na 6 paêdziernika.
Nikt nie Êpi... otrzymujemy od-
r´czne zaÊwiadczenia podpi-
sane r´kà p∏k. Falewicza...
Wszyscy podchorà˝owie otrzy-
mali jednobrzmiàce teksty:
„ZaÊwiadczam, ˝e NN jest ofi-
cerem 9 psk“. Dzi´ki temu
wszyscy nast´pnie zaw´dro-

waliÊmy do oficerskich obo-
zów jeƒców, a wi´c do ofla-
gów, a nie do stalagów. 

6 paêdziernika, w leÊni-
czówce Lipiny, odby∏a si´ od-
prawa oficerów. Wobec faktu,
˝e jedynà zdolnoÊç bojowà za-
chowa∏a tylko cz´Êç Podlaskiej
BK, w tym 9. psk, gen. Kleeberg
odrzuci∏ sugesti´ podj´cia pró-
by przebicia si´ przez okrà˝e-
nie. Nie chcàc posy∏aç ˝o∏nie-
rzy na pewnà Êmierç, podpisa∏
kapitulacj´. 

9. psk wraz z ca∏à Podla-
skà BK sk∏ada∏ broƒ w Gu∏o-
wie. Ppor. rez. 9. psk Czes∏aw
Hake odnotowa∏ w swoim pa-
mi´tniku: P∏akaliÊmy wszyscy,
gdy nadszed∏ straszny, gorszy
od Êmierci rozkaz z∏o˝enia bro-
ni... Sk∏adaliÊmy broƒ z bólem

przeogromnym w sercu, ale
z tà wiarà, ˝e jeszcze po nià
wyciàgniemy twarde d∏onie.
Sk∏adaliÊmy broƒ, ale haƒb´ t´
usprawiedliwia∏y s∏owa nasze-
go dowódcy. Jeszcze nie zgi-
n´∏a, póki my ˝yjemy!

Jeden z dowódców nie-
mieckich wspomina∏: Kiedy
rankiem 6 paêdziernika Polacy
pojawili si´ na uprzednio usta-
lonych miejscach sk∏adania
broni, byliÊmy niepomiernie
zaskoczeni nie koƒczàcym si´
potokiem ˝o∏nierzy polskich,
a zw∏aszcza ich wzorowà, ˝o∏-
nierskà postawà. 

Cz´Êç ˝o∏nierzy 9. psk
Niemcy zwolnili do domu,
a pozosta∏ych umieÊcili w obo-
zach jenieckich na ziemiach

polskich, a póêniej na terenie
Rzeszy, gdzie trafiali jako dar-
mowa si∏a robocza do bauerów
lub do fabryk. Tych, którzy tra-
fili do niewoli sowieckiej wy-
wieziono na Syberi´. 

Wzi´ci do niewoli polscy
oficerowie zgin´li w Katyniu
i Charkowie. Zamordowano
ponad 20 oficerów, którzy s∏u-
˝yli w barwach 9. psk. 

Jerzy Tymiƒski we wspo-
mnieniach o udziale pu∏ku
w walkach wrzeÊniowych („Ten
wrzesieƒ trwa∏ szeÊç lat –
wspomnienia z lat 1939-1946”)
napisa∏: ...my jako szwadron
czy pu∏k nie czuliÊmy si´ poko-
nani. Chocia˝ walczyliÊmy
z przewagà technicznà Niem-
ców od pierwszych dni wrze-
Ênia, chocia˝ od piàtego dnia

wojny musieliÊmy si´ bez prze-
rwy cofaç czy przedzieraç, to
jednak Podlaska Brygada
i 9 pu∏k strzelców konnych by∏y
nadal tymi samymi jednostka-
mi zarówno 1 IX i 5 X... wcià˝
tak samo zdyscyplinowani...
Nie by∏o... wypadku, aby kto
krytykowa∏ prze∏o˝onych... Od-
wrotnie, zachowaliÊmy dla nich
wszyscy istniejàcy do dziÊ sza-
cunek i uznanie nie tylko dlate-
go, ˝e znaliÊmy ich dobrze
z okresów çwiczeƒ i manew-
rów w czasie pokoju, ale dlate-
go przede wszystkim, ˝e
w czasie walki i dzia∏aƒ wojen-
nych nie raz i nie dwa widzieli-
Êmy ich wÊród nas i pierwszej
linii placówek stra˝y przedniej
czy na czele maszerujàcej czy
walczàcej jednostki. 

Po zakoƒczeniu walk wrze-
Êniowych wielu ˝o∏nierzy 9. psk,
którzy unikn´li niewoli, znala-
z∏o si´ w konspiracji. Dzia∏ali
g∏ównie w rejonie Grajewa. 

Na ziemi grajewskiej zosta∏
utworzony 9. konspiracyjny
spieszony pu∏k strzelców kon-
nych Armii Krajowej jako ob-
wód nr 4 „Dzik-Grajewo” Okr´-
gu Bia∏ostockiego AK. Na jego
czele stanà∏ by∏y ˝o∏nierz 9. psk
rtm. W∏adys∏aw Konopko ps.
„Grom”. 

8 wrzeÊnia 1944 r., na
Czerwonym Bagnie pod
Osowcem, w ramach akcji
„Burza”, pu∏k stoczy∏ ca∏odnio-
wà walk´ z przewa˝ajàcymi si-
∏ami niemieckimi, w której po-
leg∏ rtm. W. Konopko. By∏a to
najwi´ksza bitwa partyzancka
na Bia∏ostocczyênie. Zakoƒ-
czy∏a si´ zwyci´stwem Pola-
ków, którzy stracili w walce ok.
100. partyzantów (Niemcy ok.
1400 ˝o∏nierzy). 

Po bitwie pu∏k przeszed∏ li-
ni´ frontu – ranni partyzanci
trafili do sowieckich szpitali,
pozosta∏ych rozbrojono i prze-
wieziono do Bia∏egostoku,
gdzie formowano jednostki
wchodzàce w sk∏ad 1. Armii
WP. W ten sposób, 15 wrzeÊnia
1944 r., zakoƒczy∏ si´ szlak bo-
jowy 9. Pu∏ku Strzelców Kon-
nych. 

Na zakoƒczenie wspomn´
jeszcze o wach. Ludwiku Wo-
laƒskim, który jako komendant
obwodu AK w Miƒsku Mazo-
wieckim przywióz∏, w paêdzier-
niku 1940 r., z rejonu Kocka do

Miƒska Mazowieckiego wyka-
zy miejsc postoju i plany mar-
szruty pu∏ku w kampanii wrze-
Êniowej. Opracowanie wach.
Wolaƒskiego pt. „Dzia∏alnoÊç
9 pu∏ku strzelców konnych”
wnosi wiele cennych informacji
do historii pu∏ku. 

14 grudnia 1944 r., w Ka∏u-
szynie, Wolaƒski zosta∏, w wy-
niku ob∏awy zorganizowanej
przez NKWD i polski UB, po-
strzelony i wywieziony w nie-
znanym kierunku. Âlad po nim
zaginà∏. 

W opracowaniu artyku∏u
korzysta∏em m.in. z zeszytu nr 95
(1999 r.) serii wydawniczej „Za-
rys historii wojennej pu∏ków
polskich w kampanii wrzeÊnio-
wej” – Zbigniew Gnat-Wieteska
„9 pu∏k strzelców konnych im.
gen. Kazimierza Pu∏askiego”
oraz r´kopisu pozostawionego
mi przez Êp. p∏k. dr. Stanis∏awa
Ca∏k´. 

W Centralnym Archiwum
Wojskowym w Rembertowie
znajduje si´ 14 ksiàg z rozkaza-
mi dziennymi dowódców 9. psk
(pierwszy tom dotyczy 1926 r.,
ostatni 1938 r.). Inne dokumen-
ty uleg∏y zniszczeniu we wrze-
Êniu 1939 r. 

FFRRAANNCCIISSZZEEKK  ZZWWIIEERRZZYY¡¡SSKKII  

Grajewo. Pomnik 9 psk.
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå

Od 1 stycznia 2022 r. Urzàd do Spraw Kom-
batantów i OR b´dzie realizowa∏ PPrrooggrraamm  ddooffii--
nnaannssoowwaanniiaa  zzaakkuuppuu  aappaarraattóóww  ss∏∏uucchhoowwyycchh oraz
PPrrooggrraamm  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  lleecczzeenniiaa  uuzzddrroowwiisskkoo--
wweeggoo  ddllaa  kkoommbbaattaannttóóww  oorraazz  ooffiiaarr  rreepprreessjjii,,  oossóóbb
ddeeppoorrttoowwaannyycchh  ddoo  pprraaccyy  pprrzzyymmuussoowweejj  oorraazz
oossaaddzzoonnyycchh  ww oobboozzaacchh  pprraaccyy  pprrzzeezz  IIIIII  RRzzeesszz´́
ii ZZwwiiààzzeekk  SSooccjjaalliissttyycczznnyycchh  RReeppuubblliikk  RRaaddzziieecc--
kkiicchh,,  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  zzaasstt´́ppcczzeejj  ss∏∏uu˝̋bbyy  wwoojjsskkoowweejj
pprrzzyymmuussoowwoo  zzaattrruuddnniiaannyycchh  ww kkooppaallnniiaacchh  ww´́--
ggllaa,,  kkaammiieenniioo∏∏oommaacchh,,  zzaakk∏∏aaddaacchh  rruudd  uurraannuu  ii bbaa--
ttaalliioonnaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh,,  ccyywwiillnnyycchh  nniieewwiiddoo--
mmyycchh  ooffiiaarr  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  wwoojjeennnnyycchh..

Programy majà s∏u˝yç poprawieniu jako-
Êci ˝ycia ich adresatów, zwi´kszeniu dost´p-

noÊci aparatów s∏uchowych oraz leczenia
uzdrowiskowego, a tak˝e majà zapobiegaç
wykluczeniu zdrowotnemu i spo∏ecznemu
Êrodowiska kombatanckiego. Poni˝ej oba
programy opisane szczegó∏owo. 

PPoommoocc  ppiieennii´́˝̋nnaa  nnaa  zzaakkuupp  aappaarraattuu  ss∏∏uu--
cchhoowweeggoo//aappaarraattóóww  ss∏∏uucchhoowwyycchh  pprrzzyyzznnaawwaannaa
jjeesstt  ddeeccyyzzjjàà  sszzeeffaa  UUddssKKiiOORR  nnaa  wwnniioosseekk  oossoo--
bbyy  uupprraawwnniioonneejj..  

11.. Osobami uprawnionymi do korzysta-
nia z Programu sà kombatanci oraz ofiary re-
presji, o których mowa w ustawie z 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, osoby deportowane

do pracy przymusowej oraz osadzone w obo-
zach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, o których mo-
wa w ustawie z 31 maja 1996 r. o osobach de-
portowanych do pracy przymusowej oraz osa-
dzonych w obozach pracy przez III Rzesz´
i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, ˝o∏nierze zast´pczej s∏u˝by wojskowej
przymusowo zatrudniani w kopalniach w´gla,
kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalio-
nach budowlanych, o których mowa w ustawie
z 2 wrzeÊnia 1994 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym
i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom
zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo za-
trudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏o-

PPrrooggrraammyy  SSzzeeffaa  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  
RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  ddllaa  ÊÊrrooddoowwiisskkaa  kkoommbbaattaanncckkiieeggoo  

zz  cczzaassóóww  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj  ww 22002222  rr

WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww PPrrooggrraammiiee

FFaakkttuurraa  VVAATT FFaakkttuurraa  pprroo  ffoorrmmaa

Spe∏nienie kryterium dochodowego: 
a) dla osoby prowadzàcej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiàcej równowartoÊç 320% najni˝szej emerytury og∏aszanej
przez prezesa ZUS (od 1 marca 2021 r. 4 002,82 z∏). 
b) dla osoby prowadzàcej wspólne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiàcej równowartoÊç 250% najni˝szej emerytury og∏aszanej
przez prezesa ZUS (od 1 marca 2021 r. 3 127,20 z∏). 
c) dla osoby ca∏kowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji lub pobierajàcej rent´ inwalidy wojennego lub wojskowego prowadzàcej wspólne gospodar-
stwo domowe – równowartoÊç 380% najni˝szej emerytury og∏aszanej przez prezesa ZUS na osob´ (od 1 marca 2021 r. 4 753,34 z∏). 

KoniecznoÊç z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy pieni´˝nej (wzóry wniosków do pobrania na stronie Urz´du ds. Kombatantów i OR) 

KoniecznoÊç za∏àczenia do wniosku: 
a) faktury VAT uwzgl´dniajàcej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub in-
nych êróde∏ wystawionej w terminie do 12 miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku
o przyznanie pomocy w ramach Programu, 
b) dokument potwierdzajàcy wysokoÊç dochodu wnioskodawcy/rodziny wniosko-
dawcy wystawiony w terminie do 3 miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku o przyzna-
nie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesi´cy nie dotyczy dokumentów po-
twierdzajàcych aktualnà wysokoÊç Êwiadczeƒ o charakterze sta∏ym, takich jak:
emerytura, zasi∏ek sta∏y itp., 
c) orzeczenie o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobà ca∏kowicie niezdolnà do
pracy i do samodzielnej egzystencji.

KoniecznoÊç za∏àczenia do wniosku: 
a) aktualnej kopii zlecenia na zaopatrzenie w aparat s∏uchowy/aparaty s∏uchowe
potwierdzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
b) faktury pro forma lub kosztorysu uwzgl´dniajàcych dofinansowanie z NFZ,
PFRON, PCPR, OPS lub innych êróde∏ wystawionych w terminie do 12 miesi´cy
przed z∏o˝eniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu, 
c) dokument potwierdzajàcy wysokoÊç dochodu wnioskodawcy/rodziny wniosko-
dawcy wystawiony w terminie do 3 miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku o przyznanie
pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesi´cy nie dotyczy dokumentów potwier-
dzajàcych aktualnà wysokoÊç Êwiadczeƒ o charakterze sta∏ym, takich jak: emerytura,
zasi∏ek sta∏y itp., 
d) orzeczenie o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobà ca∏kowicie niezdolnà do
pracy i do samodzielnej egzystencji.

Faktura VAT powinna byç wystawiona na nazwisko wnioskodawcy. 

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokoÊci do 100% ró˝nicy pomi´dzy cenà
ca∏kowità aparatu s∏uchowego/aparatów s∏uchowych a dofinansowaniem z NFZ,
PFRON, PCPR, OPS lub innych êróde∏, ale nie wi´cej ni˝ 5.000 z∏ brutto za jeden
aparat. 

Przy ustalaniu wysokoÊci przyznanego dofinansowania b´dzie uwzgl´dniana po-
moc udzielona przez Szefa Urz´du na zasadach ogólnych na ten sam cel (zakup
aparatu/aparatów s∏uchowych) w latach 2017-2021 r. O t´ kwot´ b´dzie pomniej-
szana wysokoÊç dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2022 r. 

Przyznana pomoc pieni´˝na przekazywana b´dzie wnioskodawcy, który wcze-
Êniej dokona∏ zakupu aparatu/aparatów i poniós∏ koszty na wskazany przez niego
rachunek bankowy. 

Dofinansowanie w ramach Programu na 2022 r. nie mo˝e byç przyznane dla osób,
które skorzysta∏y z Programu w latach 2017-2021 r. lub Programu dofinansowania
zakupu aparatów s∏uchowych dla dzia∏aczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych realizowanego w latach 2020-2021. 

Faktura pro forma powinna byç wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokoÊci do 100% ró˝nicy pomi´dzy cenà
ca∏kowità aparatu s∏uchowego /aparatów s∏uchowych a dofinansowaniem z NFZ,
PFRON, PCPR, OPS lub innych êróde∏, ale nie wi´cej ni˝ 5.000 z∏ brutto za jeden
aparat.  

Przy ustalaniu wysokoÊci przyznanego dofinansowania b´dzie uwzgl´dniana po-
moc udzielona przez Szefa Urz´du na zasadach ogólnych na ten sam cel (zakup
aparatu/aparatów s∏uchowych) w latach 2017-2021 r. O t´ kwot´ b´dzie pomniej-
szana wysokoÊç dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2022 r. 

Przyznana pomoc pieni´˝na przekazywana b´dzie na rachunek bankowy sklepu,
który b´dzie realizowa∏ zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma. 

Dofinansowanie w ramach Programu na 2021 r. nie mo˝e byç przyznane dla osób,
które skorzysta∏y z Programu w latach 2017-2021 r. lub Programu dofinansowania
zakupu aparatów s∏uchowych dla dzia∏aczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych realizowanego w latach 2020-2021.
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mach, zak∏adach rud uranu i batalionach bu-
dowlanych, cywilne niewidome ofiary dzia∏aƒ
wojennych, o których mowa w ustawie z 16 li-
stopada 2006 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym
i uprawnieniach przys∏ugujàcych cywilnym
niewidomym ofiarom dzia∏aƒ wojennych. 

22.. Pomoc mo˝e byç przyznana na dofinan-
sowanie zakupu jednorazowo maksymalnie
dwóch aparatów s∏uchowych – w przypadku
niedos∏uchu obustronnego (po jednym apara-
cie na ka˝de ucho). 

33.. Program b´dzie trwa∏ do 31 grudnia
2022 r. (decyduje data wp∏ywu wniosku do
Urz´du) bàdê do wyczerpania Êrodków prze-
znaczonych na jego realizacj´, jeÊli nastàpi to
wczeÊniej. 

PPoommoocc  ppiieennii´́˝̋nnaa  nnaa  lleecczzeenniiee  uuzzddrroowwii--
sskkoowwee  ww 22002222  rrookkuu

Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego
dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowa-
nych do pracy przymusowej oraz osadzonych
w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy
zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo za-
trudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏o-
mach, zak∏adach rud uranu i batalionach budo-
wlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar dzia-
∏aƒ wojennych, obowiàzujàce od 1 stycznia 2022 r.: 

11.. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowi-
skowe przyznawana jest decyzjà szefa
UdsKiOR na wniosek osób uprawnionych
(wniosek do pobrania na stronie Urz´du). 

22.. 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 Êrod-
ków bud˝etowych, jakimi dysponuje Urzàd. 

33.. Do wniosku o przyznanie pomocy pie-
ni´˝nej na leczenie uzdrowiskowe nale˝y
w szczególnoÊci do∏àczyç: 

aa.. dokumentacj´ potwierdzajàcà sytuacj´
materialnà wnioskodawcy/rodziny wnioskoda-
wcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wniosko-
dawcy mo˝e byç równie˝ ustalony na podsta-
wie dokumentacji znajdujàcej sí  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 ra-

mach Programu. Termin 3 miesi´cy nie dotyczy
dokumentów potwierdzajàcych aktualnà wyso-
koÊç Êwiadczenia o charakterze sta∏ym, takich
jak: emerytura, zasi∏ek sta∏y itp.; 

bb.. zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce
wskazanie do podj´cia leczenia uzdrowiskowe-
go lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
wg wzoru stanowiàcego za∏àcznik do Rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowa-
nia na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj´
uzdrowiskowà, wystawione w trakcie roku ka-
lendarzowego, w którym sk∏adany jest wniosek
o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego; 

cc.. wystawiony na imi´ i nazwisko wniosko-
dawcy kosztorys, faktur´ pro forma albo po-
twierdzenie dokonania rezerwacji wystawione
przez placówk´, która b´dzie realizowaç lecze-
nie uzdrowiskowe, przy czym przed∏o˝ony do-
kument powinien okreÊlaç jego koszt (z wyod-
r´bnieniem kosztu pobytu wnioskodawcy i ew.
opiekuna), termin oraz dane, w tym nr rachun-
ku bankowego, placówki realizujàcej leczenie. 

44.. Kompletny wniosek o przyznanie pomo-
cy pieni´˝nej w ramach programu powinien zo-
staç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 30 dni przed plano-
wanym terminem leczenia. W przypadku niedo-
chowania tego terminu, wniosek mo˝e nie zo-
staç za∏atwiony w terminie pozwalajàcym na
przekazanie Êrodków do placówki realizujàcej
leczenie w wyznaczonym terminie. 

55.. 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 reali-
zujàcej leczenie uzdrowiskowe, tj. koszty dojaz-
du, op∏ata za parking, wypo˝yczenie TV, op∏ata
klimatyczna itp. pokrywa wnioskodawca. 

66.. Pomoc pieni´˝na w ramach Programu
mo˝e byç przyznana wy∏àcznie na standardo-
we Êwiadczenie proponowane przez placówk´
realizujàcà leczenie uzdrowiskowe. Nie mo˝e
byç przyznana na Êwiadczenie o podwy˝szo-
nym standardzie (typu LUX, SPA itp.) z zastrze-
˝eniem wyjàtku opisanego w pkt 7 poni˝ej. 

77.. Pomoc pieni´˝na mo˝e byç przyznana
na Êwiadczenie proponowane przez placówk´

realizujàcà leczenie uzdrowiskowe w standar-
dzie podwy˝szonym tylko w sytuacji, gdy pod-
wy˝szony standard oznacza dostosowanie po-
mieszczeƒ do potrzeb osoby niepe∏nospraw-
nej, przy czym potrzeby te muszà byç udoku-
mentowane przez wnioskodawc´ przy pomocy
stosownej dokumentacji medycznej potwier-
dzajàcej obni˝onà sprawnoÊç ruchowà, np.
orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci. 

88.. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowi-
skowe mo˝e byç przyznana je˝eli: 

aa.. dochód samotnie gospodarujàcej osoby
uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiada-
jàcej 320% najni˝szej emerytury, 

bb.. dochód na osob´ w rodzinie osoby
uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiada-
jàcej 250% najni˝ej emerytury. 

cc.. dochód osoby samotnie gospodarujàcej
lub dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza
kwoty odpowiadajàcej 350% najni˝szej emery-
tury, w przypadku gdy wnioskodawca pobiera
rent´ inwalidy wojennego lub wojskowego albo
jest osobà ca∏kowicie niezdolnà do pracy oraz
do samodzielnej egzystencji. 

99.. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowi-
skowe mo˝e byç przyznana tylko osobie
uprawnionej – posiadajàcej potwierdzony sta-
tus dla kombatanta, ofiary represji, osoby de-
portowanej do pracy przymusowej oraz osa-
dzonej w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwià-
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ̋ o∏-
nierza zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymuso-
wo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamie-
nio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach
budowlanych oraz cywilnej niewidomej ofiary
dzia∏aƒ wojennych. WysokoÊç pomocy pieni´˝-
nej udzielanej przez szefa UdsKiOR na leczenie
uzdrowiskowe jest ustalana z uwzgl´dnieniem
okolicznoÊci konkretnej sprawy oraz z zastoso-
waniem ustalonych w poni˝szej tabeli parame-
trów dotyczàcych poziomu uzyskiwanego do-
chodu wnioskodawcy, d∏ugoÊci planowanego
leczenia uzdrowiskowego oraz maksymalnych
kwot dofinansowania, a tak˝e wysokoÊci do-
st´pnego bud˝etu. 

1100.. Je˝eli koszt planowanego leczenia
uzdrowiskowego wnioskodawcy jest wy˝szy
ni˝ wynikajàcy z powy˝szej tabeli, pomoc pie-

DD∏∏uuggooÊÊçç  ppllaannoowwaanneeggoo  lleecczzeenniiaa
uuzzddrroowwiisskkoowweeggoo

MMaakkssyymmaallnnaa  wwyyssookkooÊÊçç  ppoommooccyy  ppiieennii´́˝̋nneejj  ((kkwwoottyy  bbrruuttttoo))  

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarujàcej, której do-
chód nie przekracza kwoty 290% najni˝szej emerytury

dla osoby uprawnionej, której dochód na osob´ w rodzinie nie
przekracza kwoty 220% najni˝ej emerytury

dla osoby uprawnionej b´dàcej osobà ca∏kowicie niezdolnà do
pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie
przekracza kwoty 350%

do 4.000,00 z∏

do 4.500,00 z∏

do 5.000,00 z∏

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarujàcej, której do-
chód przekracza kwot´ 290% najni˝szej emerytury, ale nie prze-
kracza kwoty 320% najni˝szej emerytury

dla osoby uprawnionej, której dochód na osob´ w rodzinie
przekracza kwot´ 220% najni˝ej emerytury, ale nie przekracza
kwoty 250% najni˝ej emerytury

dla osoby uprawnionej b´dàcej osobà ca∏kowicie niezdolnà do
pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekra-
cza kwot´ 350%, ale nie przekracza kwoty 380%

do 3.000,00 z∏

do 3.500,00 z∏

do 4.000,00 z∏

do 7 dni

do 14 dni

do 21 dni
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ni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e byç
udzielona wy∏àcznie do wysokoÊci maksymal-
nej kwoty wynikajàcej z powy˝szej tabeli. 

1111.. Mo˝liwe jest udzielenie pomocy pie-
ni´˝nej na koszt pobytu osoby sprawujàcej
opiek´ nad osobà uprawnionà (zwanej dalej
„opiekunem”) w trakcie leczenia uzdrowisko-
wego, wy∏àcznie wówczas jeÊli wymaga tego
stan zdrowia wnioskujàcego, potwierdzony sto-
sownà dokumentacjà medycznà. Maksymalna
kwota dofinansowania pobytu opiekuna mo˝e
wynieÊç do 2500 z∏ brutto. 

1122.. Celem uzyskania pomocy pieni´˝nej na
koszt pobytu opiekuna w szczególnoÊci nale˝y
przedstawiç: 

aa.. orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o nie-
zdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, ca∏ko-
witej niezdolnoÊci do pracy i samodzielnej eg-
zystencji lub o II grupie inwalidzkiej wraz z orze-
czeniem o niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji, bàdê

bb.. orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawno-
Êci wydane przez Zespó∏ do Spraw Orzekania
o Niepe∏nosprawnoÊci potwierdzajàce koniecz-
noÊç sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy
innej osoby w zwiàzku ze znacznym ogranicze-
niem mo˝liwoÊci samodzielnej egzystencji. 

cc.. dokumentów, o których mowa w ppkt. a)
i b) nie muszà przedstawiaç osoby, które ukoƒ-
czy∏y 75 rok ˝ycia. 

1133.. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12
oraz w pkt. 3, mogà byç z∏o˝one w formie kopii,
z wyjàtkiem sytuacji, gdy organ poweêmie wàt-
pliwoÊç co do ich prawdziwoÊci. W takiej sytu-
acji wnioskodawca b´dzie zobowiàzany przed-
stawiç orygina∏ dokumentu lub jego kopi´ po-
twierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em. 

1144.. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowi-
skowe jest przekazywana przelewem na nr ra-
chunku bankowego placówki, która b´dzie re-
alizowaç zaplanowane leczenie uzdrowiskowe
wskazany na fakturze pro forma, kosztorysie
lub potwierdzeniu dokonania rezerwacji. Urzàd
nie przelewa zaliczek. 

1155.. Pomoc pieni´˝na udzielana na leczenie
uzdrowiskowe jest przyznawana na podstawie
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 depor-
towanych, 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 kopal-
niach 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 przyzna-
nie pomocy pieni´˝nej na zasadach okreÊlo-
nych w ww. ustawach. 

1166.. 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 niniejsze-
go Programu ze Êrodków bud˝etowych b´dà-
cych w dyspozycji Szefa Urz´du. 

1177.. Pomoc pieni´˝na udzielana w ramach
Programu nie mo˝e byç przeznaczona na le-
czenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj´ uzdro-
wiskowà realizowane w ramach NFZ lub
PCPR/PFRON. 

1188.. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowi-
skowe w ramach Programu mo˝e byç przyzna-
na raz w roku. 

W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci prosi-
my o kontakt pod numerem tel. (22) 276-77-77
lub adresem e-mail: info@kombatanci.gov.pl

PPrrooggrraamm  oobboowwiiààzzuujjee  oodd  11 ssttyycczznniiaa  ddoo  
3311  ggrruuddnniiaa  22002222  rr..,,  bbààddêê  ddoo  wwyycczzeerrppaanniiaa  ÊÊrroodd--
kkóóww  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  nnaa  jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjj´́..

GGddzziiee  ddoossttaann´́  ffoorrmmuullaarrzz  wwnniioosskkuu
oo pprrzzyyzznnaanniiee  uupprraawwnniieeƒƒ  kkoommbbaattaanncckkiicchh??  

Osoby zainteresowane uzyska-
niem uprawnieƒ kombatanckich, które
by∏y wywiezione do obozu przejÊciowe-
go w Pruszkowie powinny wype∏niç
i podpisaç formularz wniosku o przy-
znanie uprawnieƒ kombatanckich oraz
przes∏aç go do Urz´du do Spraw Kom-
batantów i OR albo z∏o˝yç w Punkcie
Informacyjnym Urz´du. 

Formularz wniosku mo˝na pobraç
ze strony internetowej Urz´du www.
kombatanci.gov.pl z zak∏adki uprawnie-
nia/formularze. Jest on tak˝e dost´pny
w Punkcie Informacyjnym Urz´du. 

CCoo  ppoowwiinniieenneemm  zzaa∏∏ààcczzyyçç  ddoo  wwnniioosskkuu??
Do wniosku trzeba za∏àczyç ˝ycio-

rys, w którym nale˝y jak najbardziej
szczegó∏owo opisaç okolicznoÊci zwià-
zane z pobytem w obozie przejÊciowym
w Pruszkowie oraz okres bezpoÊrednio
poprzedzajàcy przewiezienie do obozu i lo-
sy wnioskodawcy po opuszczeniu obozu. 

Do wniosku nale˝y tak˝e za∏àczyç do-
wody potwierdzajàce przebywanie w obo-
zie przejÊciowym w Pruszkowie. Mogà ni-
mi byç dokumenty, publikacje oraz oÊ-
wiadczenia Êwiadków tamtych wydarzeƒ. 

GGddzziiee  zznnaajjdd´́  ddookkuummeennttyy  ppoottwwiieerr--
ddzzaajjààccee  ppoobbyytt  ww oobboozziiee  pprrzzeejjÊÊcciioowwyymm
ww PPrruusszzkkoowwiiee??  

Dokumenty prezentujàce wojenne
losy wnioskodawców i ich rodziców mogà
znajdowaç si´ w zasobach Instytutu
Pami´ci Narodowej, a tak˝e w zasobach
centralnych i lokalnych archiwów paƒ-
stwowych, np. Archiwum Akt Nowych. 

Informacje dotyczàce wysiedlenia
mogà znajdowaç si´ równie˝ w Archi-
wum Paƒstwowym m.st. Warszawy
oraz archiwum paƒstwowym w∏aÊci-
wym dla miejsca, do którego osoba
wnioskujàca o przyznanie uprawnieƒ
kombatanckich zosta∏a wysiedlona po
pobycie w obozie w Pruszkowie. 

Osoby, które przed og∏oszeniem Roz-
porzàdzenia Ministra Rodziny i Polityki
Spo∏ecznej z 18 wrzeÊnia 2021 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie miejsc
odosobnienia, w których by∏y osadzone
osoby narodowoÊci polskiej lub obywate-
le polscy innych narodowoÊci sk∏ada∏y
oÊwiadczenia i dokumenty w Muzeum
Dulag 121 mogà je do∏àczyç do wniosku
o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich. 

CCoo  mmoo˝̋ee  bbyyçç  ddoowwooddeemm  ww sspprraawwiiee
oo ppoottwwiieerrddzzeenniiee  uupprraawwnniieeƒƒ  kkoommbbaattaann--
cckkiicchh??  

Fakt wysiedlenia w czasie wojny
i pobytu w obozie przejÊciowym w Prusz-
kowie mo˝e byç udowodniony m.in.
przy pomocy ankiet i kart osobowych
kierowanych przez wnioskodawców lub

ich rodziców (w przypadku dzieci prze-
bywajàcych w obozie przejÊciowym
w Pruszkowie) do Powiatowego Biura
Dowodów Osobistych. By∏y one spo-
rzàdzone po wojnie przy ubieganiu si´
o wydanie pierwszego dowodu osobi-
stego. Podane w tych ankietach i kar-
tach osobowych informacje dotyczàce
wysiedlenia w 1944 r. oraz dalszych
losów wojennych mogà mieç istotne
znaczenie dowodowe. Dowodami, któ-
re mogà pomóc w ustaleniu stanu fak-
tycznego sprawy mogà byç równie˝ m.in.
publikacje, dokumenty potwierdzajàce
okolicznoÊç skierowania do pracy przy-
musowej (w przypadku osób, które po
pobycie w obozie w Pruszkowie by∏y
wywiezione do pracy przymusowej) czy
relacje np. sk∏adane do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. 

JJaakk  sszzyybbkkoo  zzoossttaanniiee  rroozzppaattrrzzoonnyymm
mmóójj  wwnniioosseekk??  

O przyznaniu uprawnieƒ komba-
tanckich z tytu∏u przebywania w obozie
przejÊciowym w Pruszkowie orzeka
w drodze decyzji administracyjnej szef
UdsKiOR na podstawie udokumentowa-
nego wniosku zainteresowanej osoby.
Czas rozpatrywania wniosku zale˝y od
prawid∏owoÊci jego przygotowania. Je-
˝eli wniosek jest kompletny, tj.: podane
sà w nim dane osobowe wnioskodaw-

cy, szczegó∏owy opis represji, wniosek
jest podpisany i za∏àczone sà do niego
dokumenty potwierdzajàce pobyt w obo-
zie przejÊciowym w Pruszkowie, wów-
czas wniosek jest rozpatrywany nie-
zw∏ocznie. JeÊli natomiast wniosek jest
niekompletny, zawiera braki formalne, np.
brak podpisu albo nie sà do niego za∏à-
czone dowody potwierdzajàce doznanà
represj´, wówczas podejmujemy dzia∏ania
konieczne do uzupe∏nienia przez wnio-
skodawc´ niezb´dnych informacji i po-
zyskania dowodów. W takim przypadku
rozpatrzenie wniosku o przyznanie
uprawnieƒ kombatanckich trwa d∏u˝ej. 

GGddzziiee  mmaamm  zzwwrróócciiçç  ssii´́  oo ppoommoocc??
Je˝eli przy przygotowywaniu wnio-

sku napotkacie Paƒstwo problemy, pro-
simy o kontakt osobisty lub telefonicz-
ny z Punktem Informacyjnym Urz´du
((PPookkóójj  NN004411  wweejjÊÊcciiee  oodd  uull..  ˚̊uurraawwiieejj  33//55)).
W zwiàzku z trwajàcà epidemià korona-
wirusa rekomendujemy Paƒstwu mini-
malizowanie kontaktów osobistych
oraz korzystanie z mo˝liwoÊci kontaktu
telefonicznego – 22 276 77 77 i mailo-
wego – info@kombatanci.gov.pl. 

Dla u∏atwienia kontaktu udost´p-
nione sà dla Paƒstwa dodatkowe numery
telefonów: 22 276-77-48, 22 276-77-72,
22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51,
22 276-77-39, 22 270-72-07, 22 276-77-79.

Informator dla osób ubiegajàcych si´ o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich
z tytu∏u przebywania w obozie przejÊciowym w Pruszkowie. 


