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UUrodzi∏ si´ 27 paêdziernika 1930 r. w Warszawie,
w rodzinie patriotycznej. Ojciec by∏ legioni-
stà, nale˝a∏ do Zwiàzku Strzeleckiego. Wy-

buch II wojny Êwiatowej zasta∏ Janusza Maksymowicza
w Warszawie. 

W czasie okupacji niemieckiej chodzi∏ do szko∏y po-
wszechnej i razem z ojcem (po jego powrocie z kampanii
wrzeÊniowej) wstàpi∏ do AK. Kolportowa∏ biuletyn infor-
macyjny, a nast´pnie dzia∏a∏ w Zgrupowaniu „Sosna”,
kompanii Szturmowej P-20, nosi∏ pseudonim „Janosz”. 

Po aresztowaniu ojca J. Maksymowicz podjà∏ prac´
w warsztacie Êlusarskim, a nast´pnie w firmie chemicz-
nej produkujàcej Êwiece i past´ do pod∏óg, aby utrzymaç
rodzin´. 

W Powstaniu Warszawskim walczy∏ na Starówce,
gdzie walki by∏y szczególnie zaci´te i trudne. Po upadku
Starówki wraz z oddzia∏em przeszed∏ kana∏ami do Âród-
mieÊcia P∏n., gdzie dalej walczy∏ w rejonie Kruczej, a˝ do
upadku Powstania. 

Po wojnie kontynuowa∏ nauk´ w Gimnazjum Mecha-
nicznym. Prac´ rozpoczà∏ w Zak∏adach Mechanicznych
„Ursus”, a nast´pnie w Paƒstwowym Instytucie Wydawni-
czym i w P.S.W. „Dom Ksià˝ki”, kontynuujàc nauk´ w li-

ceum. Po maturze otrzyma∏ nakaz pracy w resorcie han-
dlu zagranicznego – poczàtkowo w C. Hartwig – Mi´-
dzynarodowi Spedytorzy, a nast´pnie w Polskim Towa-
rzystwie Handlu Zagranicznego „Varimex”, w którym
pracowa∏ do emerytury do 1998 r. 

W tym samym roku w∏àczy∏ si´ do dzia∏alnoÊci kom-
batanckiej w Êrodowiskach Armii Krajowej. Przez wiele
lat by∏ prezesem Ko∏a ZKRPiBWP na Ursynowie, a nast´p-
nie wiceprezesem Mazowieckiego Zarzàdu Wojewódz-
kiego. W 2018 r. zosta∏ wybrany na prezesa tego Zarzàdu
Wojewódzkiego oraz wiceprezesa Zarzàdu G∏ównego. 

Po Êmierci prezesa kmdr. Henryka Leopolda Kali-
nowskiego w grudniu ub.r. powierzono mu funkcj´ p.o.
prezesa, a w kwietniu 2021 r. prezesa ZG ZKRPiBWP. 

Zosta∏ odznaczony m.in.: Krzy˝em Kawalerskim OOP,
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Krzy˝em Armii Krajowej,
Warszawskim Krzy˝em Powstaƒczym, Krzy˝em Party-
zanckim, Medalem Zwyci´stwa i WolnoÊci, Odznakà
Grunwaldzkà, Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Ob-
roƒcy Ojczyzny 1939-1945” oraz wieloma odznaczeniami
zwiàzkowymi i organizacyjnymi, w tym odznakà „Za
Wybitne Zas∏ugi dla ZKRPiBWP” oraz Kombatanckà
Gwiazdà Pami´ci PPoollsskkaa  NNiieeppooddlleegg∏∏aa  11991188. 

Prezes Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP 
JANUSZ MAKSYMOWICZ
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NASZE WYWIADY
Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego 

Związku Kombatantów RP i BWP, 

por. w st. spocz. JJAANNUUSSZZEEMM  MMAAKKSSYYMMOOWWIICCZZEEMM

Redakcja: Obejmuje Pan funkcję pre-

zesa Zarządu Głównego w nietypowej

i niezwykle złożonej sytuacji, w okresie

trwającej już ponad rok epidemii korona-

wirusa, epidemii, której skutki nie ominę-

ły także Związku. 

Prezes Janusz Maksymowicz: To praw-

da, sytuacja w której powołany zostałem

na prezesa Związku jest nie do pozazdro-

szczenia, i trudno ją porównać do jakie-

gokolwiek dotychczasowego okresu pra-

cy Związku. Ale pełniąc do czasu wyboru

równocześnie funkcje prezesa Koła Ursy-

nów, prezesa Mazowieckiego Zarządu Wo-

jewódzkiego i wiceprezesa Zarządu Głów-

nego Związku miałem możliwość oglądu

sytuacji na każdym z tych poziomów, stąd

znane mi są problemy z jakimi musiały

się zmierzyć, zwłaszcza w pierwszym pół-

roczu 2020 r. W wyniku obostrzeń wyni-

kających z pandemii ograniczona była do

minimum wszelka działalność, w tym

planowane przedsięwzięcia o charakterze

rocznicowym, uroczystości, a także for-

my statutowe jak zebrania, posiedzenia,

spotkania. Przeszliśmy na system pracy

zdalnej, dyżurów, zminimalizowane zo-

stały kontakty osobiste. 

Pragnę z tego miejsca wyrazić słowa

uznania i szacunku Zarządom i Kołom,

które w najtrudniejszych chwilach pan-

demii, w porozumieniu z samorządami,

organizacjami pozarządowymi, czy jed-

nostkami OT zadbały o najsłabszych –

samotnych, schorowanych, pozbawionych

opieki kombatantów i podopiecznych.

Mamy liczne przykłady, także z Warsza-

wy, z udziałem Prezydium ZG, dostarcza-

nia im w okresach świątecznych, i nie tyl-

ko, paczek żywnościowych, gorących po-

siłków oraz niezbędnych zakupów – z do-

stawą do domu. Z dużym odzewem spot-

kał się Apel Prezydium Zarządu Główne-

go o udział w szczepieniach COVID-19,

przy czym pomocne okazało się przygo-

towanie, w skali Związku, list osób kwali-

fikujących się do szczepień. Możemy dziś

powiedzieć, że w tych dniach ciężkiej

próby Związek zachował tożsamość i or-

ganizacyjną zwartość. 

•• Zakres problemów, jakie stoją przed

Panem jak i Zarządem Głównym, jest dziś

jeszcze trudny do ogarnięcia. W czasie

przedepidemicznym, przed Związkiem ry-

sowało się wiele spraw wymagających

rozwiązania, które, zamrożone, wymaga-

ją podjęcia stosownych decyzji. 

Kilkanaście dni po moim wyborze to

jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek de-

klaracje i obietnice z mojej strony. Nie-

mniej z pewnością do priorytetów nale-

żeć będzie dbałość o warunki zdrowotne

i bytowe członków, w tym np. sprawa bez-

płatnych leków, dostępu do specjalistów,

zapewnienie chorym i samotnym komba-

tantom opieki i koleżeńskiego wsparcia.

Sądzę że warto będzie wrócić do idei ho-

spicjów domowych, a także sprawdzonej

w Śląskim Zarządzie Wojewódzkim spra-

wy „teleopieki”. Rozmawialiśmy o tym

w czasie lutowego spotkania z szefem

UdsKiOR min. Janem J. Kasprzykiem, któ-

ry zadeklarował wsparcie Urzędu w na-

szych staraniach. Będziemy zabiegać o sta-

bilizację sytuacji finansowej w Kołach

podejmując starania o umożliwienie zwol-

nienia ich z dokuczliwych opłat za media.

Próbą częściowego rozwiązania proble-

mu może być np. podjęcie rozmów na ten

temat ze Związkiem Miast Polskich, a lo-

kalnie przez Zarządy Wojewódzkie i Okrę-

gowe z miejscowymi samorządami. 

Dodam jeszcze, że dostrzegam potrzebę

informatyzacji i wprowadzenia systemu

komunikacji wewnątrzzwiązkowej opartej

o pocztę elektroniczną, zwłaszcza z Za-

rządami Wojewódzkimi i Okręgowymi

oraz z członkami ZG. 

•• Kolejnym problemem, z którym Pan

będzie musiał się zmierzyć jest nie do koń-

ca uregulowany i budzący wiele kontro-

wersji status członków nadzwyczajnych.

Są wypowiedzi, iż zwiększony nabór, na-

wet w okresie pandemii jest potrzebny. Są

także głosy, aby wprowadzić dla nowo

wstępujących roczny okres „kandydacki”,

co pozwoli na bliższe poznanie chętnych. 

To prawda, że zdania są podzielone.

Przypomnę, że członkowstwo to wprowa-

dzone zostało do Statutu decyzją VI Zjazdu,

budząc od początku sporo kontrowersji.

Dotyczy to np. zapisu o zrównaniu praw

członków nadzwyczajnych z członkami

zwyczajnymi, podczas gdy podopieczni –

wdowy i wdowcy po kombatantach nie

mają takich uprawnień. Propozycje, „wpro-

wadzenia okresu kandydackiego“ są dale-

ko idące i moim zdaniem wymagają prze-

dyskutowania na poziomie ZG. W okresie

od 2015 roku przyjęto ich prawie ośmiu-

set i praca wielu z nich oceniana jest po-

zytywnie. Część z nich objęła prezesurę

Kół, część weszła w skład Zarządów. Dal-

sze decyzje w tej sprawie należeć będą,

jak powiedziałem, do Zarządu Głównego. 

•• Pandemia dotkliwie uderzyła w waż-

ną działalność historyczno-patriotyczną,

kontakty z młodzieżą, współpracę środo-

wisk kombatanckich, popularyzowanie

w społeczeństwie tradycji Związku. 

TO DLA ZWIÑZKU
CZAS PRÓBY
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Bardzo ostre, zwłaszcza w pierwszym

półroczu 2020 roku restrykcje zatrzyma-

ły przygotowania do obchodów 30. rocz-

nicy powstania naszego Związku, w tym

opublikowanie specjalnego wydawnictwa,

konferencję naukową i wiele innych zamie-

rzeń. Ograniczono się do skromnych, śro-

dowiskowych spotkań i rozmów z osobami

pamiętającymi ówczesne lata, zamiesz-

czonymi w miesięczniku „Polsce Wierni“.

Mimo ogólnopolskich obostrzeń pamięta-

no o najważniejszych, historycznych wy-

darzeniach. Delegacja Zarządu Głównego

uczestniczyła w składaniu kwiatów w świę-

to 3-Maja, 8 maja, rocznicę Bitwy War-

szawskiej, wybuchu Powstania Warszaw-

skiego, Święta Niepodległości. Podobnie

przedstawiciele Za-

rządów i Kół, w skrom-

nej formie, włączali się

w uroczystości lokalne.

Przypomnę, że w rocz-

nicę wybuchu II wojny

światowej delegacja

Związku uczestniczy-

ła w Berlinie w uro-

czystości odsłonięcia

tablicy pamiątkowej

w miejscu walk pol-

skiego żołnierza. Moż-

na mieć nadzieje, że

po wygaśnięciu lub ograniczeniu pande-

mii, tak ważna dla kombatantów działal-

ność zostanie stopniowo wznawiana. 

•• Zgodnie ze Statutem Związku, latem

2023 roku winien odbyć się VIII Kongres

Związku, poprzedzony zebraniami sprawoz-

dawczo-wyborczymi –  Kół w 2021 roku,

Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych

w 2022 roku. Czy w świetle obecnej sytu-

acji i braku przewidywalnego terminu wy-

gaśnięcia pandemii widzi Pan możliwość

realizacji tych zadań? Czy do 2023 roku,

do Kongresu, przewiduje Pan przeprowa-

dzenie korekty obecnej struktury Związku? 

Są to dwie różne sprawy. Jeżeli chodzi

o kalendarz przygotowań do Kongresu,

zwłaszcza przeprowadzenie w br. zebrań

sprawozdawczo-wyborczych w Kołach, to

myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia

i obowiązujących nadal ograniczeń będzie

on trudny do obrony. Niemniej zakłada-

jąc, że do końca 2021 roku większość

członków będzie dwukrotnie zaszczepio-

na i uodporniona na koronowirusa, sku-

mulowane zebrania obu szczebli – Kół

i Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych

uda się w 2022 roku przeprowadzić. Stąd

też, moim zdaniem, termin VIII Kongresu

Związku jest niezagrożony. 

Jeżeli chodzi o korekty obecnych struk-

tur Związku, to przypomnę, że już kilka

lat temu podjęto decyzje o likwidacji Za-

rządów Okręgowych, pozostawiając – na

ich prośby – najliczniejsze i mocne finan-

sowo. Dziś część z nich zaprzestaje, z róż-

nych powodów, działalności. Sądzę, że do

Kongresu sytuacja rozwiąże się samoist-

nie. Dotyczy to także Kół, z których część

ulega stopniowemu samorozwiązaniu,

a część łączy się w silniejsze organizmy.

Decyzje w tej sprawie należą do właści-

wych Zarządów. Ostateczne sprawy struk-

tur rozstrzygnie VIII Kongres. 

•• Czy biorąc pod uwagę niezwykle

trudną sytuację demograficzną Związku,

spotęgowaną obecną epidemią, rozważa

Pan podjęcie wstępnych prac dotyczą-

cych powołania jakiejś formy kontynuacji

tradycji i dziedzictwa Związku? 

Dostrzegam taką potrzebę. Mogę po-

informować czytelników „Polsce Wierni“, że

zaawansowane są już prace nad powoła-

niem Stowarzyszenia Pamięci Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-

niów Politycznych. Specjalna, kilkuosobowa

grupa inicjatywna przygotowała projekt za-

łożeń ideowych i Statutu Stowarzyszenia.

Projekty zostały przesłane do konsultacji

członkom Zarządu Głównego i Zarządom

ZW i ZO. 

Celem Stowarzyszenia, otwartego dla

potomków kombatantów, ich dzieci i wnu-

ków oraz osób, którym bliski jest etos kom-

batantów walczących o wolność ojczyzny

oraz martyrologia więźniów hitlerowskich

obozów i stalinowskich łagrów, będzie prze-

de wszystkim kontynuacja i upowszechnie-

nie bogatych tradycji i dziedzictwa nasze-

go Związku, organizując, po opanowaniu

pandemii, przedsięwzięć o charakterze pa-

triotycznym, bądź konferencji popularno-

naukowych związanych z kombatanckimi

tradycjami poszczególnych środowisk.

Nadmieniam, że Stowarzyszenie działać

będzie niezależnie od Związku, na zasa-

dach bliskiej współpracy i współdziałania.

Uprzedzając ewentualne pytanie po-

wiem, że nasz Związek będzie działał na-

dal, do odejścia ostatniego kombatanta

i weterana walk o niepodległość na wieczną

wartę. 

•• Dziękuję za rozmowę. 

MMIICCHHAAŁŁ  IIZZDDEEBBSSKKII
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå
POMOC DLA KOMBATANTÓW
I OFIAR REPRESJI

Osoby, które bra∏y udzia∏ w wojnach,
dzia∏aniach zbrojnych i powstaniach na-
rodowych, wchodzàc w sk∏ad formacji
wojskowych lub organizacji walczàcych
o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Rzeczy-
pospolitej Polskiej, majà prawo do zasi∏-
ków i ulg. Dotyczy to tak˝e ˝o∏nierzy za-
st´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo
zatrudnianych w latach 1949-1959 w ko-
palniach w´gla, kamienio∏omach i za-
k∏adach rud uranu, z poboru z 1949 r.,
wcielonych do nadkontyngentowych
brygad S∏u˝by Polsce i przymusowo za-
trudnianych w kopalniach w´gla lub ka-
mienio∏omach czy przymusowo zatrud-
nianych w batalionach budowlanych
w latach 1949-1959. 

DODATKI FINANSOWE
Osoby uprawnione, pobierajàce ju˝

emerytur´ lub rent´, majà prawo do: 
•• dodatku kombatanckiego, który wy-

nosi 239,66 z∏ miesi´cznie (dla ˝o∏nierzy
górników jest to Êwiadczenie pieni´˝ne
tej samej wysokoÊci), 

•• dodatku kompensacyjnego – 35,95 z∏
miesi´cznie (nie otrzymujà go wdowy
po ˝o∏nierzach górnikach), 

•• rycza∏tu energetycznego (tak˝e dla
wdów lub wdowców po uprawnionych)
w wysokoÊci 179,81 z∏. 

Nauczyciele, którzy w czasie okupa-
cji prowadzili tajne komplety albo przed
1 wrzeÊnia 1939 r. nauczali w j´zyku pol-
skim w szko∏ach polskich na terenie III
Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdaƒska,
mogà si´ staraç o dodatek za tajne na-
uczanie. To 239,66 z∏ miesi´cznie. 

Uprawnionym do dodatku komba-
tanckiego i za tajne nauczanie przys∏u-
guje tylko jeden z nich. 

Âwiadczenie pieni´˝ne dla osób de-
portowanych do pracy przymusowej
oraz obozów pracy III Rzeszy i ZSRR 
(w maksymalnej wysokoÊci 239,66 z∏)
przys∏uguje za ka˝dy pe∏ny miesiàc pra-
cy przymusowej, nie wi´cej jednak ni˝
za dwadzieÊcia miesi´cy. W przypadku
wywiezienia musi to byç co najmniej
szeÊç miesi´cy. Âwiadczenia nie dosta-
nà pobierajàcy dodatek za tajne na-
uczanie lub dodatek kombatancki. 

Powy˝sze Êwiadczenia wyp∏acane
sà z emeryturà lub rentà. 

Na Êwiadczenie w wysokoÊci dodat-
ku kombatanckiego oraz rycza∏tu ener-
getycznego i dodatek kompensacyjny
mogà liczyç kombatanci i ofiary represji,
które spe∏niajà wszystkie te warunki: nie
majà prawa do renty lub emerytury ani
prawa do uposa˝enia w stanie spoczynku
albo uposa˝enia rodzinnego, nie osià-
gajà dochodów z tytu∏u pracy, pozarol-
niczej lub rolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, osiàgn´∏y wiek: kobiety – 55 lat,
m´˝czyêni – 60 lat. 

POMOC OKRESOWA I JEDNORAZOWA
Szef UdsKiOR mo˝e przyznaç jed-

norazowà lub okresowà pomoc pieni´˝-
nà osobom posiadajàcym uprawnienia
kombatanckie oraz wdowom lub wdow-
com po nich, znajdujàcym si´ w trudnej
sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz
w zwiàzku z zaistnieniem zdarzeƒ loso-
wych. Uwaga! Wdowy i wdowcy mogà
otrzymaç tylko pomoc jednorazowà. 

Pomoc jednorazowa jest przyznawa-
na do wysokoÊci 150% najni˝szej eme-
rytury (1876,32 z∏). Pomoc przeznaczo-
na na cz´Êciowe pokrycie kosztów zaku-
pu wózka inwalidzkiego, sprz´tu rehabi-
litacyjnego, wyrobów medycznych lub
dostosowanie pomieszczeƒ mieszkalnych
do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci jest
przyznawana do wysokoÊci 300% naj-
ni˝szej emerytury (3752,64 z∏). Wsparcie
jednorazowe przyznawane jest nie cz´-
Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy. 

Pomoc okresowà do wysokoÊci
100% najni˝szej emerytury miesi´cznie
(1250,88 z∏) potrzebujàcy otrzymujà na
zaspokojenie potrzeb bytowych i ochro-
n´ zdrowia w przypadku d∏ugotrwa∏ej
choroby powodujàcej wzrost kosztów
utrzymania, zakupu leków, Êrodków
opatrunkowych oraz dojazdów do szpi-
tali, lekarzy czy na rehabilitacj´. Wspar-
cie jest przyznawane równie˝ na us∏ugi
piel´gnacyjne niezb´dne ze wzgl´du na
wiek i stan zdrowia. Osoby, które majà
uprawnienia kombatanckie mogà otrzy-
maç dofinansowanie na op∏acenie lekto-
ra dla ociemnia∏ych kombatantów b´dà-
cych inwalidami wojennymi. 

Pomoc okresowa jest przyznawana
maksymalnie na szeÊç miesi´cy i nie
cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy. Wnioski
sk∏ada si´ do szefa UdsKiOR. 

PROGI DOCHODOWE
Pomoc jednorazowa jest przyznawa-

na, je˝eli dochód osoby samotnie go-
spodarujàcej nie przekroczy 220% naj-
ni˝szej emerytury (obecnie 2751,94 z∏),
a dochód na osob´ w rodzinie osoby
uprawnionej nie przekroczy 150% naj-
ni˝szej emerytury (obecnie 1876,32 z∏).
Mo˝e byç ona przyznana, je˝eli dochód
osoby samotnie gospodarujàcej lub do-
chód na osob´ w rodzinie nie przekracza
300% najni˝szej emerytury (3752,64 z∏),
w przypadku gdy wnioskodawca pobie-
ra rent´ inwalidy wojennego lub wojsko-
wego, jest osobà ca∏kowicie niezdolnà
do pracy i samodzielnej egzystencji. 

Pomoc okresowa mo˝e byç przyzna-
na, je˝eli dochód osoby samotnie go-
spodarujàcej nie przekracza 150% naj-
ni˝szej emerytury (1876,32 z∏), a dochód
na osob´ w rodzinie nie przekracza
100% najni˝szej emerytury (1250,88 z∏). 

Szef UdsKiOR mo˝e tak˝e udzielaç
pomocy pieni´˝nej ze Êrodków bud˝e-
towych znajdujàcym si´ w trudnej sytu-
acji ˝yciowej osobom deportowanym
do pracy przymusowej, ˝o∏nierzom gór-
nikom oraz cywilnym niewidomym ofia-
rom dzia∏aƒ wojennych. 

DLA DZIA¸ACZY OPOZYCJI
Dzia∏aczom opozycji antykomuni-

stycznej lub osobom represjonowanym
z powodów politycznych przys∏uguje
Êwiadczenie w wysokoÊci 460,50 z∏ (od
1 marca 2021 r.) miesi´cznie. Przezna-
czone jest dla: 

•• dzia∏aczy opozycji, którzy od
1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r.
∏àcznie przez co najmniej 12 miesi´cy
dzia∏ali – w ramach zorganizowanych
struktur lub we wspó∏pracy z nimi – na
rzecz odzyskania niepodleg∏oÊci i suwe-
rennoÊci lub respektowania praw cz∏o-
wieka, mimo gro˝àcej za to odpowie-
dzialnoÊci karnej. Nie wlicza si´ okresu,
kiedy niezale˝ny ruch studencki lub
zwiàzkowy by∏ legalny; 

•• represjonowanych z powodów po-
litycznych, którzy od 1 stycznia 1956 r.
do 31 lipca 1990 r. byli m.in. wi´zieni,
przeÊladowani, zwalniani z pracy czy
wyrzucani ze studiów. Status dzia∏acza
opozycji potwierdza szef UdsKiOR po
stwierdzeniu przez prezesa IPN, ˝e da-
na osoba nie wspó∏pracowa∏a z komuni-
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stycznymi organami bezpieczeƒstwa
i nie by∏a pracownikiem, funkcjonariu-
szem lub ˝o∏nierzem organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa. 

Âwiadczenie pieni´˝ne jest wolne od
podatku oraz nie jest wliczane do do-
chodu wyliczanego na potrzeby dodat-
ku mieszkaniowego ani do dochodu
ustalanego na potrzeby przyznania po-
mocy spo∏ecznej. 

Wniosek nale˝y z∏o˝yç w UdsKiOR. 

ZNI˚KI I ULGI
Taƒsze bilety

Kombatanci, ofiary represji okresu
wojennego i powojennego (a tak˝e wdo-
wy i wdowcy), dzia∏acze opozycji anty-
komunistycznej i osoby represjonowane
z powodów politycznych majà: 50%
zni˝ki w komunikacji miejskiej, 51% zni˝ki
na bilety w 1. i 2. klasie pociàgów oso-
bowych i pospiesznych (w Express Inter-
City i Express InterCity Premium w II kla-
sie), 51% zni˝ki w autobusach komuni-
kacji zwyk∏ej i przyspieszonej. 
Abonament TV

Zwolnienie z op∏at przys∏uguje m.in.
inwalidom, osobom 75+, inwalidom wo-
jennym i wojskowym, kombatantom b´-
dàcym inwalidami wojennymi lub woj-
skowymi. Osoby koƒczàce 75 lat sà
zwalniane z abonamentu bez koniecz-
noÊci wizyty na poczcie. 
Paszport

Kombatanci i ofiary represji wojen-
nych oraz okresu powojennego p∏acà
tylko po∏ow´, czyli 70 z∏. Osoby po 70.
roku ˝ycia majà paszport za darmo. 

ÂWIADCZENIE WYRÓWNAWCZE
Od paêdziernika 2020 r. ka˝da oso-

ba majàca status dzia∏acza opozycji an-
tykomunistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych, której
Êwiadczenie emerytalne lub rentowe
jest ni˝sze ni˝ 2501,76 z∏ brutto mie-
si´cznie, ma prawo do Êwiadczenia wy-
równawczego. Przys∏uguje ono w kwo-
cie stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy
2501,76 z∏ a kwotà emerytury lub renty
(renty inwalidzkiej, renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy) pobieranej przez
uprawnionà osob´. 

Konieczne jest z∏o˝enie wniosku.
Decyzje wydajà i Êwiadczenia wyp∏acajà
organy wyp∏acajàce emerytur´ lub ren-
t´, czyli m. in. ZUS. Od decyzji o odmo-
wie przyznania prawa do Êwiadczenia
osobie zainteresowanej przys∏uguje od-
wo∏anie do sàdu. 

Do wniosku trzeba do∏àczyç doku-
menty potwierdzajàce nadanie statusu
dzia∏acza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych, a w przypadku osób
uprawnionych do emerytury i renty za-
granicznej — tak˝e dokument potwier-
dzajàcy prawo do tych Êwiadczeƒ i ich
wysokoÊç, wystawiony przez zagranicz-
nà instytucj´ w∏aÊciwà do spraw emery-
talno-rentowych. 

Âwiadczenie jest wyp∏acane razem
z emeryturà lub rentà. W razie zbiegu
prawa do Êwiadczeƒ wyp∏acanych
przez ró˝ne organy, decyzje w sprawie
Êwiadczenia wyrównawczego wydaje
i Êwiadczenie to wyp∏aca ZUS. 

WSPARCIE DLA INWALIDÓW 
WOJENNYCH

Dodatek do renty inwalidzkiej wyno-
si miesi´cznie 880,26 z∏. Jest co roku
waloryzowany. ZUS przekazuje rent´
wraz z dodatkiem równie˝ osobom
mieszkajàcym za granicà. 

W przychodniach, gabinetach spe-
cjalistycznych oraz leczenia szpitalnego
kombatanci majà prawo do opieki poza
kolejnoÊcià. Dotyczy to m. in.: inwali-
dów wojennych i wojskowych, ˝o∏nierzy
zast´pczej s∏u˝by wojskowej, cywilnych
niewidomych ofiar dzia∏aƒ wojennych,
kombatantów, dzia∏aczy opozycji anty-
komunistycznej i osób represjonowa-
nych z powodów politycznych oraz de-
portowanych do pracy przymusowej.
Pomoc w gabinetach powinna byç im
udzielona w dniu zg∏oszenia si´ do
przychodni czy szpitala. Je˝eli jest to
niemo˝liwe, muszà zostaç przyj´ci w in-
nym terminie, ale poza kolejnoÊcià z li-
sty oczekujàcych. U lekarza specjalisty
termin ten to siedem dni roboczych.
Kombatanci sà poza kolejnoÊcià obs∏u-
giwani w aptekach i majà prawo do wi-
zyt u lekarzy specjalistów bez skierowa-
nia. 

Przys∏uguje im pierwszeƒstwo do
Êrodowiskowej opieki socjalnej oraz
uzyskania miejsca w domu pomocy
spo∏ecznej. Ten ostatni przywilej majà
te˝ ˝o∏nierze górnicy, osoby deportowa-
ne i cywilne niewidome ofiary dzia∏aƒ
wojennych. 

UdsKiOR 

Od poczàtku roku zarówno
Wojska Obrony Terytorialnej,
jak i wojska operacyjne prowa-
dzà dzia∏ania majàce na celu
walk´ z epidemià koronawiru-
sa. ˚o∏nierze wspierajà dzia∏a-
nia, dzi´ki którym mo˝liwe jest
ograniczenie rozprzestrzenia-
nia si´ epidemii, a tak˝e ∏ago-
dzenie jej skutków. Ka˝dego
dnia w walk´ z koronawirusem
zaanga˝owanych jest kilka ty-
si´cy ˝o∏nierzy oraz pracowni-
ków resortu. 

˚o∏nierze, szczególnie ˝o∏-
nierze Wojsk Obrony Terytorial-
nej, ca∏y czas wspierajà senio-
rów – zarówno tych, którzy sà
pensjonariuszami placówek po-
mocy spo∏ecznej, jak i tych,

którzy pozostajà we w∏asnych
domach. ̊ o∏nierze docierajà z po-
mocà do kombatantów, osób
starszych, jak równie˝ przeby-
wajàcych na kwarantannie. 

Od poczàtku paêdziernika
wojsko wspólnie z policjà mo-
nitoruje przestrzeganie kwa-
rantanny. 

Wydzielone w wojskach che-
micznych zespo∏y odpowiadajà
za dezynfekcj́  sprz´tu, pomiesz-
czeƒ w jednostkach wojskowych
oraz personelu wojskowego. Ca-
∏y czas Wojsko Polskie prowa-
dzi tak˝e dezynfekcj´ m.in. do-
mów pomocy spo∏ecznej. 

W system opieki zdrowot-
nej w∏àczonych jest 14 wojsko-
wych szpitali i 5 oÊrodków me-

dycyny prewencyjnej. OÊrodek
Diagnostyki i Zwalczania Za-
gro˝eƒ Biologicznych w Pu∏a-
wach Wojskowego Instytutu
Higieny i Epidemiologii ka˝de-
go dnia wykonuje testy umo˝li-
wiajàce wykrywanie koronawi-
rusa. W ca∏ym kraju dzia∏a
7 wojskowych laboratoriów do

wykonywania testów na koro-
nawirusa, w tym dwa mobilne. 

Wojsko Polskie utrzymuje
6 Lotniczych Zespo∏ów Poszu-
kiwawczo-Ratowniczych w sta∏ej
gotowoÊci do wsparcia Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego
przy ewentualnym transporcie
chorych na COVID-19.          (a)
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