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WW
ten komiczny sposób sta-

rano si´ ukazaç poczàtek

najkrwawszego konfliktu

w historii cz∏owieka – w ciàgu nast´p-

nych lat zginie 70-85 milionów ludzi.

Chcàc zg∏´biç temat genezy II wojny

Êwiatowej, której 81. rocznica wybu-

chu przypada w tym miesiàcu, mo˝emy

natknàç si´ na tysiàce publikacji, arty-

ku∏ów, ksià˝ek, itp. prac opisujàcych

drog´ ku wojnie. Nie jesteÊmy w stanie

wymieniç wszystkich poÊrednich przy-

czyn wybuchu II wojny Êwiatowej, jed-

nak w morzu prac historyków porusza-

jàcych ten temat mo˝na us∏yszeç g∏osy,

˝e do wojny dosz∏o nie jedynie z powo-

du decyzji podj´tych przez kilku polity-

ków. Poniekàd odpowiedzialnoÊç za wy-

buch konfliktu ponoszà wszyscy oby-

watele Europy poprzez przyj´cie bier-

nej postawy wobec rozgrywajàcych si´

na ich oczach wydarzeƒ, bàdê te˝ po-

przez aktywne popieranie re˝imów to-

talitarnych. Powtarzajàc s∏ynne s∏owa

Cycerona: historia magistra vitae est,
(historia nauczycielkà ˝ycia) warto raz

jeszcze przypomnieç najwa˝niejsze przy-

czyny wybuchu II wojny Êwiatowej, by

zapobiec kolejnym konfliktom w przy-

sz∏oÊci. 

Gdy 11 listopada 1918 r. na froncie

zachodnim umilk∏y strza∏y, Europa za-

niemówi∏a, widzàc ogrom strat, jakie

ponios∏y narody europejskie podczas

Wielkiej Wojny. WÊród ludzi, którzy

przetrwali owe „samobójstwo Europy”,

powszechnie zapanowa∏ nastrój dà˝e-

nia do pokoju na Êwiecie. Wielka Wojna

mia∏a byç wojnà, która po∏o˝y kres

wszystkim wojnom, jak mawiali wów-

czas przedstawiciele paƒstw Ententy.

Ta idea przyÊwieca∏a konferencji poko-

jowej w paryskim Wersalu, gdy przed-

stawiciele zwyci´skich paƒstw zasiedli

przy stole, by ustaliç kszta∏t powojen-

nej Europy. W g∏ównej mierze odpo-

wiedzialnoÊç za wybuch I wojny Êwia-

towej spad∏a na ówczesnà Republik´

Weimarskà, która mia∏a ponieÊç konse-

kwencje i koszty czteroletniej wojny. 

Niemcom wymierzono olbrzymià ka-

r´. Prócz strat terytorialnych czy ogra-

niczenia liczebnoÊci armii, sankcje go-

spodarcze na∏o˝one na paƒstwo nie-

mieckie mia∏y byç, wedle szacunków,

sp∏acane przez kolejne czterdzieÊci lat.

Obowiàzek

sp∏at miliar-

dowych re-

paracji, na-

k∏adajàcy si´

wczasie zpo-

wojennym

kr yzy sem

gospodar -

czym, jedy-

nie pobudzi∏

dà˝enia re-

wizjonistycz-

ne narodu

niemieckie-

go. Uwaga brytyjskiego ekonomisty

Johna Maynarda Keynesa, ˝e warunki

pokoju narzucone Niemcom jedynie

wzbudzà w nich ch´ç odwetu, pozosta-

∏a bez echa. 

Jednak nie tylko Niemcy byli nieza-

dowoleni z warunków traktatów poko-

jowych, bowiem osobne uk∏ady musia-

∏a podpisaç Austria, W´gry, Bu∏garia

i Turcja. Tak samo jak w przypadku Nie-

miec, zmieni∏y si´ granice paƒstw eu-

ropejskich. Z naszej perspektywy Pol-

ska po 123 latach zaborów odzyska∏a

niepodleg∏oÊç, jednak kosztem odebra-

nia paƒstwu niemieckiemu Wielkopol-

ski, Pomorza Gdaƒskiego i cz´Êci Âlà-

ska, co automatycznie doprowadzi∏o do

eskalacji konfliktu mi´dzy oboma paƒ-

stwami. Podobny los spotka∏ inne naro-

dy europejskie, których przysz∏oÊç roz-

strzyga∏a si´ w Wersalu. Po latach wi-

daç, ˝e politycy europejscy kszta∏towali

∏ad wersalski bez znajomoÊci sytuacji

narodów Europy Ârodkowej i Wschod-

niej. Najlepszym przyk∏adem by∏o po-

wstanie Królestwa Serbów, Chorwatów

i S∏oweƒców, czyli póêniejszej Jugos∏a-

wii. NajboleÊniejsze Êwiadectwo sztucz-

noÊci tego tworu politycznego da∏ sze-

reg wojen na Ba∏kanach, które wybu-

ch∏y w latach 90. ubieg∏ego wieku. In-

nym przyk∏adem sztucznego tworu po-

litycznego by∏a nieodleg∏a Czechos∏o-

wacja – paƒstwo, w granicach którego

znalaz∏y si´ dwa narody. Nowy podzia∏

polityczny Europy dotknà∏ te˝ W´grów,

z których cz´Êç, w wyniku traktatu

z Trianon, znalaz∏a si´ poza granicami

swojej ojczyzny, g∏ównie w Czechos∏o-

wacji i Rumunii. Jedynie te przyk∏ady

jasno pokazujà, ˝e nowy ∏ad europejski

by∏ kruchy, a Europejczycy b´dà dà˝yç

do zmian na mapie kontynentu. Najdo-

Zapewne wi´kszoÊç pami´ta kultowà polskà komedi´ ukazujàcà wojenne perypetie szeregowego 
Franciszka Dolasa. W pierwszych scenach filmu g∏ówny bohater p´dzi po dworcu kolejowym, starajàc
si´ z∏apaç niemieckiego „dywersanta”. Podczas poÊcigu za Niemcem nasz dzielny wojak w pewnym

momencie oddaje w powietrze strza∏ ostrzegawczy. Sekund´ póêniej noc przeradza si´ w jasny dzieƒ,
a cisz´ rozdziera kanonada artyleryjska – w∏aÊnie wybi∏a godzina 4.45, 1 wrzeÊnia 1939 r., 
a Êwiat na nast´pne szeÊç lat pogrà˝y∏ si´ w najwi´kszym konflikcie w historii ludzkoÊci. 

Ale nawarzy∏em bigosu – podsumowuje wszystko oniemia∏y Marian Kociniak, widzàc skutek 
pierwszego strza∏u oddanego 1 wrzeÊnia 1939 r. 

DROGA KU II WOJNIE ÂWIATOWEJ

Republika Weimarska – protesty przeciwko Traktatowi Wersalskiemu.
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bitniej zauwa˝y∏ to marsza∏ek Francji

Ferdinand Foch, który trwa∏oÊç nowe-

go porzàdku ocenia∏ na dwadzieÊcia lat. 

Gdy w latach 1914–1918 narody eu-

ropejskie walczy∏y na frontach, w ka˝-

dym paƒstwie dzia∏a∏ aparat propagan-

dy, ukazujàc przeciwnika w jak najgor-

szym Êwietle. Koniec wojny nie ozna-

cza∏ jednoczesnego odejÊcia od piel´-

gnowanego przez cztery lata nacjonali-

zmu. Chocia˝ dzia∏ania wojenne zakoƒ-

czy∏y si´, narody wcià˝ czu∏y niech´ç do

sàsiadów – niedawnych wrogów. Równo-

czeÊnie w 1918 r. w Europie rozpoczà∏

si´ powojenny kryzys gospodarczy, ra-

dykalizujàc postawy spo∏eczne. Do obu

opisanych czynników w tym samym cza-

sie doszed∏ jeszcze jeden – wprowadzo-

ne w wi´kszoÊci paƒstw europejskich

parlamentarno-gabinetowe formy rzàdów

nie sprawdza∏y si´ z racji rozdrobnienia

scen politycznych paƒstw europejskich

i tym samym os∏abianiu w∏adzy wyko-

nawczej (za najlepszy przyk∏ad mo˝e

pos∏u˝yç sejm I kadencji II Rzeczpospo-

litej, gdzie w ∏awach sejmowych znala-

z∏o si´ czternaÊcie klubów poselskich). 

Te trzy czynniki doprowadzi∏y do ra-

dykalizacji spo∏eczeƒstw europejskich,

które nadziej´ na zakoƒczenie kryzysu

gospodarczego i politycznego w swoich

paƒstwach upatrywa∏y w innych ustro-

jach – godzono si´, by w miejsce demo-

kracji, która „nie zda∏a egzaminu”,

wkroczy∏ autorytaryzm lub totalita-

ryzm. Mapa polityczna Europy przed

1939 r. nie pozostawia z∏udzeƒ – do-

Êwiadczenie I wojny Êwiatowej odesz∏o

w zapomnienie ju˝ po chwili. Naj-

pierw, w 1920 r., w∏adz´ autorytarnà

na W´grzech objà∏ admira∏ Horthy. Dwa

lata póêniej, w 1922 r., w∏adz´ dykta-

torskà we W∏oszech objà∏ Benito Mus-

solini, cztery lata po nim, w 1926 r.,

paƒstwem autorytarnym sta∏a si´ Pol-

ska pod rzàdami Józefa Pi∏sudskiego.

Hitler nie by∏ pierwszym lub drugim

politykiem, który obali∏ demokracj´

w swoim paƒstwie – przed nim demo-

kracja upad∏a m.in. w Portugalii, Jugo-

s∏awii, Albanii, Turcji czy na Litwie. Je-

dynie Wielka Brytania, Irlandia, Fran-

cja, paƒstwa Beneluxu, paƒstwa skan-

dynawskie i Czechos∏owacja zachowa∏y

ustrój demokratyczny. 

Europa ode-

sz∏a od demokra-

cji zapominajàc

przy tym, ˝e auto-

rytaryzm i totali-

taryzm dà˝à do

konfrontacji z sà-

siednimi naroda-

mi, a g∏oszone ha-

s∏a szybko mogà

doprowadziç do

wybuchu kolej-

nej wojny. 

OczywiÊcie doj-

Êcie Adolfa Hitle-

ra do w∏adzy by-

∏o jednà z bezpo-

Êrednich przyczyn

wybuchu II wojny

Êwiatowej. Droga

Hitlera od „krzy-

kacza” w mona-

chijskiej piwiarni

do Führera, wcià˝ stanowi interesujàcy

temat dla historyków, socjologów i psy-

chologów. Pierwsze badania nad tym

poczyniono ju˝ w 1941 r., gdy Erich

Fromm opublikowa∏ „Ucieczk´ od wol-

noÊci”. Historia dojÊcia nazistów do

w∏adzy pokazuje dobitnie, ˝e spo∏e-

czeƒstwo w dobie kryzysu gospodar-

czego podatne jest na coraz radykal-

niejsze has∏a. 

Byç mo˝e Hitler nie doszed∏by do

w∏adzy, gdyby nie Wielki Kryzys, który

opanowa∏ Êwiatowà gospodark´ w 1929 r.

„Czarny czwartek” 24 paêdziernika

1929 r., kiedy nastàpi∏ krach na gie∏-

dzie nowojorskiej, po chwili dotar∏ do

paƒstw europejskich, w tym Niemiec.

Skrajne has∏a g∏oszone przez NSDAP,

partii dotychczas marginalnej, zacz´∏y

trafiaç na podatny grunt. Naród nie-

miecki, walczàc z kryzysem gospodar-

czym, coraz ch´tniej s∏ucha∏ przemó-

wieƒ Hitlera, winà za pojawienie si´

kryzysu gospodarczego obarczajàcego

˚ydów. Nawet, jeÊli ludzie s∏yszeli o cy-

klu koniunkturalnym w gospodarce,

proÊciej im by∏o znaleêç winnych swo-

jej sytuacji materialnej. Na jak bardzo

podatny grunt trafi∏a ideologia nazisto-

wska, pokazujà wyniki wyborów parla-

mentarnych w Niemczech – na NSDAP,

która cztery lata wczeÊniej by∏a na mar-

ginesie, 6 listopada 1932 r. zdoby∏a

33,1% g∏osów, stajàc si´ najwi´kszà si∏à

politycznà w parlamencie (drugi wynik

osiàgn´∏a SPD, zdobywajàc 20,4%). 

Kanclerz Adolf Hitler powoli, lecz

konsekwentnie, zaczà∏ ograniczaç pra-

wa obywatelskie w III Rzeszy. Sukce-

sywnie delegalizowano partie politycz-

ne, jeszcze w 1933 r. powsta∏ obóz kon-

centracyjny w Dachau, natomiast dwa

lata po obj´ciu w∏adzy og∏oszono usta-

wy norymberskie. Wszystko to przy apro-

bacie lub te˝ milczàcej akceptacji naro-

du niemieckiego. Jak powiedzielibyÊmy

obecnie: zaszwankowa∏o spo∏eczeƒstwo

obywatelskie, które zamiast zaprotesto-

waç przeciwko ∏amaniu praw cz∏owie-

ka, skupi∏o si´ na powolnym wzroÊcie

gospodarczym paƒstwa niemieckiego.

Poprawa sytuacji gospodarczej – bezro-

bocie z 6 mln w 1933 r. spad∏o do po-

ziomu 1,2 mln w 1937 r. – przek∏ada∏a

si´ na rosnàce poparcie spo∏eczne w∏adz

nazistowskich i ich kolejnych kroków. 

Ów wzrost gospodarczy zawdzi´-

czano Hitlerowi, który w celu wyjÊcia

z kryzysu og∏osi∏ roboty publiczne. Ra-

czej ma∏o kto zwróci∏ uwag´, ˝e gospo-

darka skupi∏a si´ na przemyÊle zbroje-

niowym. I tym bardziej nikt nie myÊla∏

wówczas, ˝e karabin, mówiàc kolokwial-

nie: „s∏u˝y do strzelania”. Tworzàc co-

raz to nowsze bronie, Hitler musia∏

znaleêç miejsce, gdzie móg∏ u˝yç swo-

jej nowoczesnej armii. 

Polityk´ dyktatora III Rzeszy w la-

tach 1933-1939 r. mo˝na porównaç do

skradania si´ – po ka˝dym, skrupulat-

nie postawionym kroku przybli˝ajàcym

do celu, Hitler rozglàda∏ si´, czy ktoÊ

[ Ciàg dalszy ze str. 3

Zbrojenia III Rezszy.
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na niego zwróci∏ uwag´. Brak zdecydo-
wanej reakcji paƒstw Europy Zachodniej
na poczynania Führera na naszym kon-
tynencie w latach 1933-1939 doprowa-
dzi∏y do wybuchu II wojny Êwiatowej.
Osobnym zagadnieniem i zarazem wyjàt-
kiem b´dzie tu kwestia wojny prewen-
cyjnej podnoszonej przez Polsk´. 

Najpierw, w 1935 r., Hitler przy-
wróci∏ powszechnà s∏u˝b´ wojskowà
i jawnie zrezygnowa∏ z ograniczeƒ mili-
tarnych paƒstwa niemieckiego, jednak
Europa nie zareagowa∏a stanowczo na
ten akt pogwa∏cenia umów mi´dzyna-
rodowych. ¸amiàc postanowienia trak-
tatu wersalskiego, Niemcy zacz´li si´
zbroiç – produkowano nowoczesne czo∏-
gi i samoloty. Rok póêniej, w 1936 r.,
Wehrmacht zajà∏ zdemilitaryzowanà
Nadreni´ – znów przy braku stanow-
czego sprzeciwu opinii mi´dzynarodo-
wej. Równie˝ wsparcie gen. Franco
podczas wojny domowej w Hiszpanii
nie spotka∏o si´ z powa˝nymi konse-
kwencjami, chocia˝ o zbombardowaniu
miejscowoÊci Guernica by∏o g∏oÊno.
Biernie przypatrywano si´ kszta∏towa-
niu Osi w latach 1936-1937. Anschluss
Austrii w marcu 1938 r. nie spowodo-
wa∏ ˝adnej reakcji paƒstw europejskich.

Momentem prze∏omowym dla ge-
nezy II wojny Êwiatowej by∏a jesieƒ
1938 r., gdy Europa po raz pierwszy re-
alnie stan´∏a na kraw´dzi wojny. Po
1918 r. 3 mln Niemców znalaz∏o si´
w granicach Czechos∏owacji (stanowiàc
blisko 25% ludnoÊci tego paƒstwa), za-
mieszkujàc przygraniczny rejon Sude-
tów. Niemcy sudeccy, przy poparciu Hi-
tlera, zacz´li domagaç si´ przy∏àczenia
zamieszkiwanego przez nich regionu
do III Rzeszy. Rzàd czechos∏owacki
w odpowiedzi og∏osi∏ mobilizacj´ ar-
mii, a Europa stan´∏a na kra-
w´dzi wojny. Liga Narodów,
która mia∏a strzec pokoju na
Êwiecie, nic nie mog∏a zrobiç
– jako organizacja mi´dzyna-
rodowa, w której cz∏onkostwo
by∏o dobrowolne, nie posiada-
∏a instrumentów mogàcych
powstrzymaç dyktatora. 

Chcàc za∏agodziç spór,
w dniach 29-30 wrzeÊnia
1938 r. w Monachium odby∏a
si´ konferencja z udzia∏em Be-
nita Mussoliniego, Adolfa Hi-
tlera, Neville’a Chamberlaina

i Édouarda Daladiera.
Premierzy Wielkiej Bry-
tanii i Francji uwierzyli
Hitlerowi, który pod-
czas konferencji zapew-
nia∏, ˝e: Sudety sà mo-
im ostatnim ˝àdaniem
terytorialnym w Euro-
pie. Zgodzono si´ na po-
stulaty Hitlera, a o de-
cyzji polityków poin-
formowano rzàd Cze-
chos∏owacji, który nie
zosta∏ zaproszony na
konferencj´. Wkrótce
rejon Sudetów zosta∏
zaj´ty przez wojsko niemieckie. Ust´p-
stwa poczynione przez premierów
oznacza∏y dla Czechos∏owacji utrat´
20% terytorium i ok. 40% potencja∏u
przemys∏owego. We Francji i Anglii
wierzono jednak, ˝e konferencja mona-
chijska za˝egna∏a groêb´ wybuchu ko-
lejnej wojny, nawet jeÊli kosztem prze-
kazania cz´Êci ziem niezale˝nego paƒ-
stwa drugiemu paƒstwu. Symbolem te-
go sta∏ si´ premier Chamberlain, gdy
po powrocie do Anglii mówi∏ do zgro-
madzonych dziennikarzy: Przywo˝´
wam pokój, pokazujàc przy tym tekst
podpisanego uk∏adu monachijskiego. 

W∏aÊnie wtedy polityk´ ust´pstw
wobec niemieckiego dyktatora zacz´to
okreÊlaç jako „appeasement”, czyli
„ug∏askiwanie”. Europa przespa∏a mo-
ment narodzin niemieckiego totalitary-
zmu – teraz pozosta∏o jej jedynie za∏ago-
dziç aspiracje Hitlera, który coraz jaw-
niej dà˝y∏ do wybuchu kolejnej wojny. 

Wydarzenia mi´dzy wrzeÊniem
1938 r. a wrzeÊniem 1939 r., potoczy∏y
si´ lawinowo. W marcu 1939 r. reszta
Czechos∏owacji zosta∏a zaj´ta przez

Niemców i W´grów, wtedy te˝ Wolne
Miasto K∏ajpeda zosta∏o zaanektowane
przez Niemcy. 

W tym samym czasie, w marcu
1939 r., wobec rzàdu polskiego po raz
ostatni Niemcy wystosowali swoje pro-
pozycje „uregulowania” kwestii spor-
nych – m.in. Polska mia∏a zgodziç si´
na w∏àczenie Gdaƒska w granice III Rze-
szy, a przez Pomorze Gdaƒskie mia∏a
przebiegaç autostrada eksterytorialna
do Prus Wschodnich. Minister Spraw
Zagranicznych Józef Beck konsekwent-
nie odmawia∏ ˝àdaniom niemieckim,
zdajàc sobie spraw´ ze zbli˝ajàcej si´
wojny mi´dzy Polskà a Niemcami. 

23 sierpnia 1939 r., ku zdziwieniu
polityków europejskich, III Rzesza i ZSRR
podpisa∏y uk∏ad o nieagresji, który do
historii przeszed∏ pod nazwà paktu Rib-
bentrop-Mo∏otow. Razem z nim podpi-
sano tajny protokó∏ przewidujàcy po-
dzia∏ ziem polskich mi´dzy oba paƒstwa.
Do Francji (formalnego sojusznika Pol-
ski od 1921 r.) i Wielkiej Brytanii do-
tar∏a informacja o treÊci tajnego proto-
ko∏u, jednak wiadomoÊç ta nie zosta∏a

przekazana Polsce. Zamiast te-
go, dwa dni póêniej, 25 sierp-
nia 1939 r. Brytyjczycy zawar-
li sojusz polityczno-wojskowy
z II Rzeczpospolità. 

GGdy 1 wrzeÊnia 1939 r.
Polacy przyst´powali

do walki z Niemcami, raczej
nikt nie zdawa∏ sobie sprawy
z tego, ˝e w∏aÊnie wybuch∏ naj-
wi´kszy konflikt w historii
ludzkoÊci. Konflikt, któremu
prawdopodobnie mo˝na by∏o
zapobiec. 

MIKO¸AJ ¸UCZNIEWSKI

Uk∏ad monachijski 1938 r.
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W 100. ROCZNIC¢ BITWY WARSZAWSKIEJ

CCentralne uroczystoÊci zorganizo-
wane w Warszawie rozpocz´∏y
si´ 14 sierpnia na dziedziƒcu

Pa∏acu Prezydenckiego, gdzie prezydent RP,
zwierzchnik si∏ zbrojnych Andrzej Duda
wr´czy∏ nominacje na pierwszy i kolejny
stopieƒ generalski trzynastu oficerom
oraz po˝egna∏ genera∏ów i admira∏ów,
którzy w okresie ostatnich dwunastu mie-
si´cy zakoƒczyli s∏u˝b´ wojskowà i prze-
szli do rezerwy. 

W po∏udnie, w Sulejówku, w obecno-
Êci g∏owy paƒstwa i jego ma∏˝onki nastà-
pi∏o otwarcie Muzeum Józefa Pi∏sudskie-
go b, b´dàcego nowoczesnym komplek-
sem muzealno–edukacyjnym obejmujàcym
tak˝e odrestaurowany dworek „Milusin”,
w którym mieszka∏ marsza∏ek z rodzinà.
Podczas wystàpienia, prezydent podkre-

Êli∏, ˝e w∏aÊnie Pi∏sudski mia∏ najwi´kszy
udzia∏ w zwyci´stwie przed stu laty,
zw∏aszcza w opracowaniu planu pokona-
nia wroga m.in. poprzez przeprowadze-
nie kontrataku znad Wieprza, co przesà-
dzi∏o o kl´sce czerwonoarmistów. Po
zwiedzeniu obiektu prezydent wr´czy∏ oko-
licznoÊciowe tablice Miejsce Pami´ci Na-
rodowej przedstawicielom samorzàdów
i instytucji tych województw, na których
terenie znajdujà si´ miejsca zwiàzane
z Bitwà Warszawskà 1920. Poinformowa∏
tak˝e, i˝ podpisa∏ rozporzàdzenie o wpi-
saniu dworku „Milusin“ wraz z ca∏à cz´-
Êcià zabytkowà i zespo∏em parkowym na
list´ Pomników Historii Polski. Przypomnij-
my – Muzeum powsta∏o przy darowanym
Marsza∏kowi przez polskich ˝o∏nierzy dwor-
ku, a w sk∏ad kompleksu muzealnego

o powierzchni 4 ha wchodzà tak˝e Drew-
niak, czyli pierwszy dom zakupiony przez
Pi∏sudskich w 1921 r. oraz Willa Bzów –
budynek adiutantury Naczelnego Wodza. 

W godzinach wieczornych, prezydent
RP, premier Mateusz Morawiecki [, mini-
ster obrony narodowej Mariusz B∏asz-
czak, szef Urz´du ds. Kombatantów i OR
Jan Józef Kasprzyk oraz genera∏owie spra-
wujàcy kierownicze funkcje w wojsku
uczestniczyli w Apelu Pami´ci, który odby∏
si´ na Cmentarzu Wojskowym Powàzki,
przed „Pomnikiem Poleg∏ych w 1920 roku”. 

Nazajutrz, 15 sierpnia, w Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego biskup polowy WP
gen. bryg. Józef Guzdek odprawi∏ uroczy-
stà msz´ Êw. w intencji ojczyzny i polskich
˝o∏nierzy. Uczestniczàcy w nabo˝eƒstwie
prezydent RP w obecnoÊci towarzyszàcej

Niespe∏na dwa lata po uroczystoÊciach odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci, na terenie ca∏ego kraju 
odby∏y si´ obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, stanowiàcej prze∏om w krwawej wojnie polsko-bolszewickiej

lat 1919-1920. Podpisany 18 marca 1921roku w Rydze traktat pokojowy, poprzedzony rozejmem z marca 
1920 roku, zakoƒczy∏ wojn´ i pozwoli∏ jednoczeÊnie na stabilizacj´ wschodniej granicy II RP, b´dàc tak˝e 

wa˝nym etapem w umacnianiu odzyskanej niedawno Niepodleg∏oÊci. 
Zaplanowane z wielkim rozmachem tegoroczne uroczystoÊci nie odby∏y si´ zgodnie z zamierzeniami, g∏ównie

z powodu ograniczeƒ wynikajàcych z pandemii. W tej sytuacji wiele z nich przeniesiono do internetu. 
Zdaniem organizatorów umo˝liwi∏o to wi´kszoÊci Polaków zaanga˝owanie si´ w obchody poprzez udzia∏ 
w wydarzeniach transmitowanych m.in. w telewizji. Z kolei on-line umo˝liwiono obejrzenie w internecie 

wielu koncertów, spotkaƒ, filmów, w tym np. „Wiktoria 1920”, czy specjalnie przygotowanych wystaw 
okolicznoÊciowych w Muzeum Wojska Polskiego lub Centralnej Bibliotece Wojskowej. 

Niektóre imprezy, jak niezbyt udane widowisko multimedialne „1920. Wdzi´czni Bohaterom” na stadionie
PGN Narodowy w Warszawie, udost´pniono niewielu widzom.

Tak˝e tegoroczne obchody Êwi´ta Wojska Polskiego zwiàzane z 100. rocznicà z Bitwy Warszawskiej, 
w zwiàzku z panujàcà pandemià, mia∏y nieco inny charakter ni˝ w poprzednich latach. Odwo∏ano planowanà

z rozmachem defilad´ wojskowà z udzia∏em przedstawicieli sojuszniczych armii. W garnizonach odby∏y si´
Apele Pami´ci Or´˝a Polskiego po∏àczone ze z∏o˝eniem wieƒców i wiàzanek w miejscach upami´tniajàcych
czyn zbrojny Polaków w walkach o niepodleg∏oÊç oraz pokazy statyczne sprz´tu wojskowego, majàce tak˝e
miejsce w Ossowie i Radzyminie. W miastach na terenie ca∏ego kraju odby∏y si´ wystawy okolicznoÊciowe,

koncerty i sesje popularno-naukowe. 

WIKTORIA1920
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mu ma∏˝onki, ministra obrony narodo-
wej, szefa Biura Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego Paw∏a Solocha i generalicji WP,
przekaza∏ Katedrze swój proporzec. 

W modlitwie uczestniczyli ordynariu-
sze wojskowi, prawos∏awny – arcybiskup
prof. Jerzy Paƒkowski i ewangelicki bi-
skup p∏k Miros∏aw Wola. 

W po∏udnie na placu marsza∏ka Józe-
fa Pi∏sudskiego w obecnoÊci prezydenta
Andrzeja Dudy i jego ma∏˝onki, marsza∏-
ków obu izb parlamentu, przedstawicieli
rzàdu i si∏ zbrojnych odby∏a si´ uroczysta
odprawa wart po∏àczona z Apelem Pami´ci.
Po przybyciu na plac g∏owy paƒstwa, pod-
niesiono na maszty Proporzec Prezydenta
RP i flag´ paƒstwowà. W tym czasie ˝o∏-
nierze odÊpiewali hymn Polski. GoÊci po-

wita∏ minister obrony narodowej Mariusz
B∏aszczak, wÊród nich sekretarza stanu
USA Michaela Pompeo, z którym godzin´
wczeÊniej podpisa∏ umow´ o wzmocnionej
wspó∏pracy obronnej. Nast´pnie, oficer
Dowództwa Garnizonu Warszawa odczy-
ta∏ Apel Pami´ci, po czym oddany zosta∏
salut narodowy – 21 salw armatnich.

W dalszej cz´Êci uroczystoÊci, jej do-
wódca p∏k Leszek SzczeÊniak przyjà∏ mel-
dunki od dowódców wart pododdzia∏ów
reprezentujàcych Wojska Làdowe, Si∏y
Powietrzne, Marynark´ Wojennà, Do-
wództwo Garnizonu Warszawa, Wojsk
Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych,
Inspektoratu Wsparcia Si∏ Zbrojnych
i ˚andarmeri´ Wojskowà. 

Po zaprzysi´˝eniu wart i zmianie po-
sterunku honorowego przed Grobem Nie-
znanego ˚o∏nierza, prezydent Andrzej Du-
da, zwracajàc si´ do zebranych, powie-

dzia∏, ˝e setna rocznica
wielkiej wiktorii warszaw-
skiej i Âwi´to Wojska Pol-
skiego to wa˝ny dzieƒ,
w którym dzi´kujemy ˝o∏-
nierzom i oddajemy ho∏d po-
leg∏ym za ojczyzn´, a tak-
˝e wspominamy ten trud-
ny i dramatyczny czas. Pod-
kreÊli∏, ˝e bolszewicka na-
wa∏a niszczy∏a nasz kraj,
a dla wielu przegrana wy-
dawa∏a si´ nieuchronna.
Byli jednak tacy, którzy nie

zwàtpili – wielcy przywódcy, którzy ponad
podzia∏ami politycznymi, niezale˝nie od
przekonaƒ, ratowali Polsk´. Wspomnia∏,
˝e nasi przodkowie ju˝ wtedy wiedzieli co
znaczy sowiecka niewola, byç zes∏anym
na Sybir i ulegaç rosyjskiej katordze. Do-
da∏, ˝e pami´tajàc o wszystkich, którzy
cierpieli na wschodzie, byli zes∏aƒcami,
podpisa∏ ustaw´ o rekom-
pensacie dla tych, którzy
w latach 1936-1956 zostali
deportowani przez w∏adze
Zwiàzku Sowieckiego.

Przypominajàc o udziale
Polaków wwal-
kach na wszyst-
kich frontach
II wojny Êwia-
towej, podzi´-
kowa∏ ˝o∏nie-
rzom i praco-
wnikom woj-
ska za wiernà s∏u˝b´ dla oj-
czyzny i poza jej granicami
w sojuszniczym wspó∏dzia∏a-
niu z armiami paƒstw NATO,
a zw∏aszcza z wojskami Sta-
nów Zjednoczonych, dzi´ku-

jàc im tak˝e za obecnoÊç na naszej ziemi,
by Polska by∏a jeszcze bezpieczniejsza. 

Po przemówieniu, zwierzchnik si∏ zbroj-
nych, w towarzystwie ministra obrony na-
rodowej i genera∏ów pe∏niàcych kierow-
nicze funkcje w si∏ach zbrojnych z∏o˝y∏ wie-
niec od narodu na p∏ycie Grobu Nieznane-
go ˚o∏nierza. UroczystoÊç zakoƒczy∏a de-
filada wspomnianych pododdzia∏ów, Szwa-
dronu Kawalerii WP, Orkiestry Reprezen-
tacyjnej WP, pocztów sztandarowych jed-
nostek wojskowych, w tym zagranicznych,
i grup rekonstrukcji historycznej. Nast´p-
nie, prezydent wraz z ma∏˝onkà i goÊçmi
uroczystoÊci przeszli pod pomnik Józefa
Pi∏sudskiego, gdzie z∏o˝yli wieniec i od-
dali ho∏d Naczelnikowi Paƒstwa. 

W godzinach popo∏udniowych, z oka-
zji Âwi´ta Wojska Polskiego i stulecia 
Bitwy Warszawskiej Prezydent Andrzej
Duda spotka∏ si´ w ogrodach Pa∏acu 
Prezydenckiego z przedstawicielami si∏
zbrojnych, kombatantami, attach¯ woj-
skowymi akredytowanymi w Polsce.
W spotkaniu uczestniczy∏ wiceprezes Za-
rzàdu G∏ównego ZKRPiBWP Janusz Mak-
symowicz. 

W tym samym dniu na terenie wsi
Emilianów, niedaleko Radzymina, przy
trasie S8, w obecnoÊci ministra obrony
narodowej Mariusza B∏aszczaka ods∏o-
ni´to g∏az z tablicà pamiàtkowà poÊwi´-
conà 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
W Radzyminie, gdzie walki o Warszaw´
mia∏y znaczàcy wp∏yw na powstrzymanie
bolszewików, tradycyjnie na Cmentarzu
˚o∏nierzy Wojny Polsko-Bolszewickiej
1920 roku odby∏y si´ uroczystoÊci patrio-
tyczno-religijne. 

TTrzydniowe uroczystoÊci na polu bi-
twy pod Ossowem mia∏y swoje

apogeum 15 sierpnia, rozpocz´te poran-
nà mszà Êwi´tà na cmentarzu Bohaterów

1920 w Ossowie, celebrowanà przez ar-
cybiskupa Stanis∏awa Gàdeckiego. Obec-
ni byli przedstawiciele w∏adz paƒstwo-
wych i samorzàdowych m.in. marsza∏ek
Sejmu El˝bieta Witek, marsza∏ek senior
Antoni Macierewicz, przedstawiciel Prezy-
denta RP min. Andrzej Dera, który odczy-
ta∏ list od Prezydenta RP, marsza∏ek woje-
wództwa mazowieckiego Adam Struzik.
W homilii abp Gàdecki poruszy∏ m.in.
sprawy wojny polsko-bolszewickiej, bo-
haterstwo dowódców i ˝o∏nierzy, mówi∏
o proÊbach skierowanych wówczas do
Maryi o pomoc i wsparcie w czasie trwa-
nia Bitwy Warszawskiej oraz ostrzega∏
przed szaleƒstwem ka˝dej wojny. Nast´p-
nie na terenie Cmentarza Bohaterów od-
by∏ si´ apel poleg∏ych. Na polu bitwy
mia∏ miejsce tak˝e tradycyjny piknik woj-
skowy po∏àczony z pokazem sprz´tu.
Kwiaty z∏o˝ono równie˝ przy krzy˝u upa-
mi´tniajàcym ks. Ignacego Skorupk´. 

S.T.
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AArrtt..  1188..  
Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystajà

z pierwszeƒstwa do Êrodowiskowej opieki socjalnej w miej-
scu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy
spo∏ecznej, w szczególnoÊci w domach przeznaczonych
dla kombatantów. 

AArrtt..  1199..  
1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znaj-

dujàcym si´ w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz
w zwiàzku z zaistnieniem zdarzeƒ losowych, mo˝e byç przy-
znana pomoc pieni´˝na – jednorazowa lub okresowa. 

2. Pomoc pieni´˝na jednorazowa mo˝e byç przy-
znana w szczególnoÊci na: 

1) cz´Êciowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidz-
kiego, sprz´tu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych; 

2) dostosowanie pomieszczeƒ mieszkalnych do ro-
dzaju niepe∏nosprawnoÊci. 

3. Pomoc pieni´˝na okresowa mo˝e byç przyznana
w szczególnoÊci na: 

1) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochron´ zdrowia
w przypadku d∏ugotrwa∏ej choroby powodujàcej wzrost kosz-
tów utrzymania, zakupu leków, Êrodków opatrunkowych
oraz dojazdów do zak∏adów leczniczych na zabiegi me-
dyczne i rehabilitacyjne; 

2) op∏acenie pomocy piel´gnacyjnej niezb´dnej
z uwagi na wiek oraz stan zdrowia; 

3) op∏acenie lektora dla ociemnia∏ych kombatantów
b´dàcych inwalidami wojennymi. 

4. Pomoc pieni´˝na jednorazowa przys∏uguje rów-
nie˝ wdowom lub wdowcom pozosta∏ym po kombatan-
tach oraz innych osobach uprawnionych, posiadajàcym de-
cyzj´ Szefa Urz´du do Spraw Kombatantów i OR wydanà na
podstawie art. 22 ust. 2. 

AArrtt..  1199aa..
1. Pomoc pieni´˝na jednorazowa mo˝e byç przy-

znana, je˝eli: 
1) dochód osoby samotnie gospodarujàcej nie prze-

kracza kwoty odpowiadajàcej 220% najni˝szej emerytury,
og∏aszanej przez Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, zwanej dalej „najni˝szà emeryturà”; 

2) dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty
odpowiadajàcej 150% najni˝szej emerytury; 

3) dochód osoby samotnie gospodarujàcej lub dochód
na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadajàcej
300% najni˝szej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca: 

a) pobiera rent´ inwalidy wojennego lub wojskowego, 
b) jest osobà ca∏kowicie niezdolnà do pracy i do sa-

modzielnej egzystencji. 
2. Pomoc piení ˝na okresowa mo˝e byç przyznana, je˝eli:
1) dochód osoby samotnie gospodarujàcej nie prze-

kracza kwoty odpowiadajàcej 150% najni˝szej emerytury; 

2) dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty
odpowiadajàcej 100% najni˝szej emerytury. 

3. Pomoc pieni´˝na jednorazowa jest przyznawana
do wysokoÊci 150% najni˝szej emerytury, przy czym po-
moc przeznaczona na cz´Êciowe pokrycie kosztów zaku-
pu wózka inwalidzkiego, sprz´tu rehabilitacyjnego, wyro-
bów medycznych lub dostosowanie pomieszczeƒ miesz-
kalnych do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci jest przyznawana
do wysokoÊci 300% najni˝szej emerytury. 

4. Pomoc pieni´˝na okresowa jest przyznawana do
wysokoÊci 100% najni˝szej emerytury miesi´cznie. 

5. Pomoc pieni´˝na okresowa jest przyznawana na
okres do 6 miesi´cy i nie cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy. 

6. Pomoc pieni´˝na jednorazowa jest przyznawana
nie cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy. 

AArrtt..  1199bb..  
1. Ustalenie prawa do pomocy pieni´˝nej i jej wyp∏a-

ta nale˝y do zadaƒ Szefa UdSKiOR. 
2. W przypadku osób pobierajàcych rent´ inwalidy

wojennego lub rent´ rodzinnà po inwalidzie wojennym
ustalenie prawa do pomocy pieni´˝nej i jej wyp∏ata nale˝y
do zadaƒ Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP.

3. Podzia∏u Êrodków finansowych na pomoc pieni´˝-
nà dokonuje Szef UdSKiOR. 

AArrtt..  1199cc..
1. Pomoc pieni´˝na mo˝e byç przyznana na wnio-

sek osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4. 
2. Wniosek o przyznanie pomocy pieni´˝nej sk∏ada si´

w UdSKiOR. W przypadku osób pobierajàcych rent´ inwalidy
wojennego lub rent´ rodzinnà po inwalidzie wojennym wnio-
sek sk∏ada si´ w Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy pieni´˝nej zawiera
imi´ lub imiona oraz nazwisko, dat´ urodzenia, numer PE-
SEL, dane teleadresowe: adres miejsca zamieszkania lub ad-
res korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elek-
tronicznej, nazw´ banku i numer rachunku bankowego lub
nazw´ spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej i nu-
mer rachunku w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towej, na który ma zostaç wyp∏acona pomoc pieni´˝na, do-
chód netto wnioskodawcy, a tak˝e imi´, nazwisko, stopieƒ
pokrewieƒstwa oraz dochód netto osób, z którymi wniosko-
dawca prowadzi gospodarstwo domowe. 

4. Do wniosku o przyznanie pomocy pieni´˝nej nale-
˝y do∏àczyç odpowiednio kopie dokumentów, które b´dà
stanowiç podstaw´ ustalenia stanu zdrowia, sytuacji ro-
dzinnej i materialnej wnioskodawcy lub osób prowadzà-
cych wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcà: 

1) orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolnoÊci do pra-
cy lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci; 

2) dokumentu potwierdzajàcego wysokoÊç dochodu
netto, w szczególnoÊci aktualnej decyzji o waloryzacji
renty lub emerytury lub zaÊwiadczenia pracodawcy o wy-
sokoÊci wynagrodzenia za prac´; 

3) nakazu p∏atniczego podatku rolnego oraz za-
Êwiadczenia z urz´du gminy o wielkoÊci gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych; 

4) zaÊwiadczenia o kontynuowaniu przez dziecko
wnioskodawcy nauki w gimnazjum, szkole ponadgimna-
zjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wy˝szej; 

5) decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby
za bezrobotnà oraz utracie statusu bezrobotnego, przyzna-
niu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wy-
p∏aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi∏ku, stypendium
i innych finansowanych z Funduszu Pracy Êwiadczeƒ niewy-
nikajàcych z zawartych umów albo oÊwiadczenia o pozosta-
waniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujàcych pracy. 

AArrtt..  1199dd..  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach komba-

tantom i innym osobom uprawnionym, a tak˝e pozosta-
∏ym po nich wdowom lub wdowcom, o których mowa
w art. 19 ust. 4, na ich wniosek, Szef UdSKiOR mo˝e
przyznaç pomoc pieni´˝nà na innych warunkach ni˝
okreÊlone w art. 19a ust. 1-4 i ust. 6 i art. 19b ust. 2. 

AArrtt..  1199ee..
1. Do spraw zwiàzanych z przyznawaniem pomocy pie-

ni´˝nej przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3-13, art. 11
ust. 1, art. 12, art. 13, art. 98, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106
ust. 1, 3a i 5, art. 107 ust. 5b-5d i art. 109 ustawy z 12 marca
2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622,
1690, 1818 i 2473) stosuje si´ odpowiednio. 

1a. Do dochodu ustalanego w post´powaniu o przy-
znanie pomocy pieni´˝nej nie wlicza si´ Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych, o których mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004
r. o pomocy spo∏ecznej, kwoty zasi∏ku piel´gnacyjnego,
o którym mowa w art. 16 ustawy z 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111), kwoty
dodatku piel´gnacyjnego, o którym mowa w art. 75 ustawy
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, kwoty dodatku pieni´˝nego do
renty inwalidzkiej, o którym mowa w art. 12a ustawy z 29 ma-
ja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin, oraz pomocy pieni´˝nej. 

2. Do post´powania w sprawie przyznania pomocy pie-
ní ˝nej przez Zwiàzek Inwalidów Wojennych RP lub Szefa
UdSKiOR, stosuje sí  przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks post́ powania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256). 

AArrtt..  2200..  
1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym

przys∏uguje ulga taryfowa w wysokoÊci 50% przy przejaz-
dach Êrodkami komunikacji miejskiej. 

2. Kombatantom i innym osobom uprawnionym – eme-
rytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierajàcym
uposa˝enie w stanie spoczynku lub uposa˝enie rodzinne,
poza uprawnieniami okreÊlonymi w ust. 1, przys∏uguje: 

1) ulga w wysokoÊci 51% na przejazdy w komunikacji
krajowej Êrodkami publicznego transportu zbiorowego: 

a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociàgów osobowych
i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwyk∏ej
i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych, 

b) kolejowego w 2 klasie pociàgów innych ni˝ osobo-
we i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych; 

2) dodatek kompensacyjny w wysokoÊci 15% dodat-
ku kombatanckiego, o którym mowa w art. 15; 

3) rycza∏t energetyczny – aktualnà kwot´ rycza∏tu
energetycznego og∏asza, w formie komunikatu, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, Szef UdSKiOR, na podstawie art. 20 ust. 3d niniej-
szej ustawy; 
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4) Rycza∏t energetyczny za korzystanie z energii ele-
ktrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe w wysoko-
Êci 171,41 z∏ (Rozporzàdzenie UdsKiOR z 1 marca 2020 r.).

2a. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu,
o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, korzystajàca z przejaz-
du w klasie 1, zobowiàzana jest do uiszczenia dop∏aty
w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy nale˝noÊcià za
pe∏nop∏atny przejazd w klasie 1 a nale˝noÊcià za pe∏no-
p∏atny przejazd w klasie 2. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przys∏ugu-
jà równie˝ wdowom lub wdowcom – emerytom i renci-
stom oraz osobom pobierajàcym uposa˝enie w stanie
spoczynku lub uposa˝enie rodzinne pozosta∏ym po kom-
batantach i innych osobach uprawnionych. 

3a. W przypadku zbiegu prawa do wi´cej ni˝ jednego
Êwiadczenia emerytalnego lub rentowego przys∏uguje jeden
dodatek kompensacyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

3b. W przypadku zbiegu prawa do wi´cej ni˝ jedne-
go Êwiadczenia emerytalnego lub rentowego przys∏uguje
jeden rycza∏t energetyczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 

3c. Rycza∏t energetyczny, o którym mowa w ust.
2 pkt 3, podlega corocznie waloryzacji od dnia waloryza-
cji emerytur i rent. 

3d. Szef UdSKiOR og∏asza, w formie komunikatu,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, w terminie do 7. dnia roboczego lutego ka˝dego roku,
nale˝nà od terminu waloryzacji kwot́  rycza∏tu energetycznego. 

3e. Waloryzacja polega na pomno˝eniu kwoty ry-
cza∏tu energetycznego w wysokoÊci przys∏ugujàcej
w dniu poprzedzajàcym termin waloryzacji przez wskaê-
nik, o którym mowa w ust. 3g. 

3f. W wyniku waloryzacji wysokoÊç rycza∏tu energe-
tycznego nie mo˝e ulec zmniejszeniu. 

3g. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏asza,
w formie komunikatu, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 31 stycznia
ka˝dego roku, Êrednioroczny wskaênik cen konsumpcyjnych
noÊników energii w poprzednim roku kalendarzowym.

4. (uchylony) 
5. (uchylony) 
5a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumentów poÊwiad-
czajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych prze-
jazdów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia identyfikacji osób
uprawnionych do ulgowych przejazdów. 

6. W∏aÊciwe organy administracji rzàdowej oraz or-
gany jednostek samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzków
okreÊlajà szczegó∏owe zasady stosowania ulg i upraw-
nieƒ, o których mowa w ust. 1-3. 

AArrtt..  2200..11  
1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, któ-

re ∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce warunki: 
1) nie posiadajà prawa do ˝adnych Êwiadczeƒ rento-

wych lub emerytalnych ani prawa do uposa˝enia w stanie
spoczynku albo uposa˝enia rodzinnego, 

2) nie osiàgajà dochodów z tytu∏u pracy, pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej podlegajàcej ubezpieczeniu spo-
∏ecznemu lub z tytu∏u rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu rolników, 

3) osiàgn´∏y wiek 55 lat kobiety i 60 lat m´˝czyêni,
przys∏uguje Êwiadczenie w wysokoÊci dodatku komba-
tanckiego, o którym mowa w art. 15 ust. 1. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà
tak˝e uprawnienia okreÊlone w art. 20 ust. 2. 

2a. Âwiadczenie w wysokoÊci dodatku kombatanc-
kiego, dodatek kompensacyjny oraz rycza∏t energetyczny
sà wyp∏acane osobom, o których mowa w ust. 1, kwartal-
nie w trzecim miesiàcu kwarta∏u. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przyzna-
wania osobom, o których mowa w ust. 1, Êwiadczenia
w wysokoÊci dodatku kombatanckiego, dodatku kom-
pensacyjnego oraz rycza∏tu energetycznego, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci post´-
powania przy ich przyznawaniu i wyp∏acaniu. 

AArrtt..  2200..22
1. Uznaje si´ zas∏ugi osób, które z nara˝eniem ˝ycia,

zdrowia lub wolnoÊci ukrywa∏y i ratowa∏y osoby Êcigane
przez okupacyjne w∏adze niemieckie lub sowieckie, a tak˝e
przez polskie w∏adze okresu powojennego do 1956 r. z po-
wodu ich dzia∏alnoÊci na rzecz suwerennoÊci i niepodleg∏oÊci
Polski oraz z przyczyn narodowoÊciowych, religijnych i raso-
wych. W dowód uznania tych zas∏ug UdSKiOR wyst´puje,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wnioskiem do
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeƒ
przewidzianych w ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o or-
derach i odznaczeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 138). 

2. Za osoby spe∏niajàce warunki, o których mowa
w ust. 1, uznaje si´ zw∏aszcza obywateli polskich odzna-
czonych medalem „Sprawiedliwy WÊród Narodów Âwia-
ta” przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje
si´ przepisów o Êwiadczeniach przewidzianych w roz-
dzia∏ach 2, 3 i 4. 

AArrtt..  2200..  33
1. Cz∏onek Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç

Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do jednorazowego, bez-
p∏atnego otrzymania ubioru mundurowego na w∏asnoÊç oraz
do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych. 

2. Cz∏onek Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç
Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada wniosek o wydanie ubioru
mundurowego do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na jego miejsce zamieszkania. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
1) imi´ i nazwisko; 
2) dat´ i miejsce urodzenia; 
3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania nu-

meru PESEL – seri´ i numer dowodu osobistego albo in-
nego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç; 

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji; 
5) informacj´ o posiadanym stopniu wojskowym. 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza sí  kopí : 
1) legitymacji potwierdzajàcej cz∏onkostwo w Korpu-

sie Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç RP; 
2) dokumentu potwierdzajàcego posiadany stopieƒ

wojskowy. 
5. Ubiór mundurowy wydaje dowódca jednostki bu-

d˝etowej w∏aÊciwy w sprawach zaopatrywania w dziale
mundurowym, do którego wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ przesy∏a wniosek, o którym mowa w ust. 2. 

6. Dowódca jednostki bud˝etowej w∏aÊciwy w sprawach
zaopatrywania w dziale mundurowym zawiadamia niezw∏ocz-
nie cz∏onka Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rze-
czypospolitej Polskiej, który z∏o˝y∏ wniosek, o którym mowa
w ust. 2, o miejscu i terminie wydania ubioru mundurowego. 

7. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, elementy ubioru mundurowego cz∏onka Korpusu
Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej,
okolicznoÊci i sposób noszenia ubioru mundurowego wraz
z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór. 

8. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 7,
bierze si´ pod uwag´: 

1) p∏eç cz∏onka Korpusu Weteranów Walk o Niepod-
leg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) aby ubiór mundurowy by∏ praktyczny i estetyczny; 
3) koniecznoÊç odró˝nienia ubioru mundurowego

od umundurowania u˝ywanego w Si∏ach Zbrojnych RP. 
AArrtt..  2200..55  
1. Cz∏onek Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-

g∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej legitymujàcy si´ kartà
kombatanta kierujàcy pojazdem samochodowym ozna-
czonym tà kartà mo˝e nie stosowaç si´ do niektórych
znaków drogowych dotyczàcych zakazu ruchu lub posto-
ju, na zasadach okreÊlonych dla osoby niepe∏nosprawnej
legitymujàcej si´ kartà parkingowà kierujàcej pojazdem
samochodowym oznaczonym tà kartà, o której mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ru-
chu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 i 284). 

2. Kart´ kombatanta wydaje cz∏onkowi Korpusu We-
teranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej
Szef UdSKiOR na jego pisemny wniosek. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
1) imi´ i nazwisko; 
2) dat´ i miejsce urodzenia; 
3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania nu-

meru PESEL – seri´ i numer dowodu osobistego albo in-
nego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç; 

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji. 
4. Kart´ kombatanta wydaje si´ cz∏onkowi Korpusu We-

teranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej bez-
terminowo. Za wydanie karty nie pobiera si´ op∏aty.

5. Karta kombatanta traci wa˝noÊç: 
1) w przypadku zg∏oszenia utraty karty przez osob´,

której wydano kart´; 
2) w przypadku zwrotu karty organowi, który jà wyda∏;
3) w razie Êmierci osoby, której wydano kart´. 
6. Szef UdSKiOR dokonuje, z zachowaniem przepi-

sów ustawy z 11 wrzeÊnia 2019 r. – Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), wybo-
ru producenta blankietów kart kombatanta. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) wzór oraz tryb wydawania kart kombatanta cz∏on-
kom Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczy-
pospolitej Polskiej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ko-
niecznoÊç zapewnienia jednolitej procedury wydawania
kart kombatanta oraz technicznego zabezpieczenia karty
w sposób gwarantujàcy jej autentycznoÊç; 

2) zasady nadawania numerów wydawanym kartom
kombatanta, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç
stworzenia sprawnego systemu wydawania, ewidencjo-
nowania i kontroli prawid∏owoÊci wykorzystywania kart; 

3) tryb post´powania w sprawie zwrotu karty komba-
tanta, majàc na wzgl´dzie zapewnienie jednolitej proce-
dury zwrotu kart; 

4) wzór wniosku o wydanie karty kombatanta, majàc na
uwadze zapewnienie jednolitej formy sk∏adanych wniosków. 


