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.
poczàtkiem polskiej niepodleg∏oÊci, 1 sierpnia 1919 r. nowo powo∏any Sejm Ustawodawczy przyjà∏
ustaw´ o godle i barwach Rzeczypospolitej
Polskiej, jednak symbole paƒstwowe zdefiniowane zosta∏y szczegó∏owo dopiero w rozporzàdzeniu Prezydenta RP z 13 stycznia 1927 r.
Jak to u nas bywa, nie oby∏o si´ bez dyskusji, 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 kurzem krwi bratniej. Jednak po wnikliwej analizie, do ka˝dego z nich miano wiele zastrze˝eƒ.
Dla przyk∏adu, utwór „Bo˝e coÊ Polsk´” by∏ przeróbkà napisanego przez Alojzego Feliƒskiego
utworu s∏awiàcego cara Rosji, a zarazem polskiego 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 wymordowali setki rodzin szlacheckich, i nie nadawa∏
si´ na jednoczàcy naród hymn. Zdaniem wielu 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. Ostatecznie, decyzjà Sejmu z 27 lutego 1927 r., hymnem zosta∏ Mazurek Dàbrowskiego w obowiàzujàcej 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 konfederacji barskiej i uczestnik powstania koÊciuszkowskiego Józef Wybicki. To on, w lipcu 1797 r. we
W∏oszech, pod wp∏ywem emocji wywo∏anej
widokiem polskich mundurów i symboli narodowych napisa∏ s∏owa, które na zawsze
zwiàza∏y go z polskà historià. Nazwiska twórcy melodii, opartej o motywy polskiego mazurka nie uda∏o si´ ustaliç. Stàd te˝ najcz´Êciej
podaje si´, ˝e jest to ludowa melodia nieznanego pochodzenia.
S∏owa pieÊni, bliskie nastrojom ˝o∏nierzy
– tu∏aczy, szybko si´ roznios∏y i ch´tnie Êpiewali
je legioniÊci przy obozowych ogniskach. Wkrót-
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ce sta∏a si´ ona pieÊnià marszowà, defiladowà,
wykonanà nawet w czasie po˝egnalnego wymarszu legionów z goÊcinnego Reggio Emilia.
Tekst podnoszàcej na duchu zniewolonych
Polaków pieÊni, nazywanej coraz cz´Êciej Mazurkiem 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 Polaków w Powstaniu Listopadowym, Styczniowym,
na barykadach Wiosny Ludów, a˝ do czasu odzyskania 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 Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek or∏a bia∏ego
w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej sà kolory bia∏y i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dàbrowskiego. 4. God∏o, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegajà ochronie prawnej. 5. Szczegó∏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 drobnymi korektami tekstu, powa˝niejszych zmian
nie dokonywano. Ustawa, o której mowa proponuje literacki tekst hymnu RP ze zmianà
zaproponowanà przez zespó∏ ekspertów, dotyczàcà przestawienia kolejnoÊci drugiej i trzeciej 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 muzycznej. 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 jednolitego wzorca barw narodowych oraz wzorca or∏a
zgodnych ze wspó∏czesnymi technikami graficznymi. 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 – historyków, 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
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9. PU¸K STRZELCÓW KONNYCH W
Inspiracjà do napisania niniejszego artyku∏u by∏ chwalebny udzia∏ 9. Pu∏ku
Strzelców Konnych
Konnych w wojnie obronnej 1939 r.
r. oraz postaç wywodzàcego si´
z tej formacji mjr.
mjr. Ludwika Wolaƒskiego
Wolaƒskiego „Lubicza”,
„Lubicza”, komendanta obwodu
AK „Mewa„Mewa- Kamieƒ” w Miƒsku Mazowieckim.
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Pu∏k Strzelców Konnych zosta∏ sformowany 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∏anów Wileƒskich i dowódca
23. Pu∏ku U∏anów Grodzieƒskich.
W 1924 r. pu∏k przyjà∏ organizacj´ pu∏ku kawalerii i zosta∏
w∏àczony do sk∏adu XI Brygady 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 Tadeusz Falewicz, w sk∏ad Podlaskiej BK wchodzi∏ 10. Pu∏k U∏anów Litewskich, 5. Pu∏k U∏anów 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 Kazimierza Pu∏askiego. JednoczeÊnie minister zarzàdzi∏ noszenie przez ˝o∏nierzy pu∏ku,

na naramiennikach kurtek
i p∏aszczy, inicja∏ów „K.P.“ zamiast dotychczasowego numeru porzàdkowego „9“.
W ramach planu „Zachód“
Podlaska BK zosta∏a przydzielona do Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Narew“, którà
dowodzi∏ gen. bryg. Czes∏aw
M∏ot-Fija∏kowski. SGO „Narew“
wyznaczono nast´pujàce zadania: nie przepuÊciç nieprzyjaciela przez lini´ Biebrzy i Narwi, os∏aniaç wschodnie skrzyd∏o armii „Modlin“ oraz lini´ kolejowà Grodno-Bia∏ystok-Warszawa. SzerokoÊç pasa obrony wynosi∏a ok. 200 km, a g∏´bokoÊç ok. 70 km. W przededniu wojny naprzeciw odcinka
obronnego SGO „Narew“ znajdowa∏a si´ niewielka cz´Êç si∏
3. armii gen. von Küchlera.
Od 23 sierpnia 1939 r.
w poszczególnych jednostkach obowiàzywa∏ stan pogotowia bojowego. 26 sierpnia
Podlaska BK zacz´∏a zajmowaç
wyznaczone jej rejony koncentracji. 9. psk otrzyma∏ taki rozkaz dopiero 29 sierpnia.
Ju˝ w drugim dniu wojny
patrole rozpoznawcze z oddzia∏ów Podlaskiej BK przekroczy∏y granic´ Prus Wschodnich, by po krótkich walkach
wycofaç si´.
Dowódca Podlaskiej BK
uzyska∏ zgod´ Naczelnego Do-

1938 r.
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wództwa na wypad ca∏oÊcià si∏ na tereny nieprzyjaciela. W nocy z 3 na
4 wrzeÊnia Podlaska BK
zaj´∏a stanowiska wyjÊciowe do natarcia, które
rozpocz´∏o si´ o godz.
4.50. W poczàtkowej fazie przynios∏o ono sukces, jednak pod koniec
dnia Brygada zosta∏a
zmuszona do odwrotu
na skutek silnej kontrakcji Niemców. W walce zosta∏ ranny m.in. wach.
Ludwik Wolaƒski.
9. psk wróci∏ do ¸awska,
gdzie pozosta∏ do 5 wrzeÊnia.
Po otrzymaniu rozkazu o przejÊciu na po∏udniowy brzeg Narwi, nast´pnego dnia Brygada
wymaszerowa∏a do wyznaczonego 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 uderzeniu na nich. 9 wrzeÊnia
9. psk os∏ania∏ akcj´ Podlaskiej
BK. Niestety próba uniemo˝liwienia Niemcom sforsowania
Bugu nie powiod∏a si´. W tej
sytuacji 10 wrzeÊnia Brygada
przesz∏a na postój w rejon Z∏otoryja-Zar´by KoÊcielne.
11 wrzeÊnia z Podlaskiej i Suwalskiej BK
utworzono zgrupowanie kawalerii pod dowództwem gen. bryg.
Zygmunta Podhorskiego. Podlaska BK otrzyma∏a zadanie ochrony
natarcia Suwalskiej
BK i 18. DP na Zambrów. 9. psk przemieÊci∏ si´ przez Andrzejewo do Przeêdziecka, gdzie nawiàza∏
walk´ z oddzia∏ami
zmotoryzowanymi wro-

ga, niszczàc kolumn´ trzynastu pojazdów nieprzyjaciela.
Nast´pnego dnia 9. psk
powstrzymywa∏ skutecznie ataki Niemców na pozycje 18. DP.
13 wrzeÊnia, po zaciek∏ej obronie Domanowa, w której poniós∏ du˝e straty – ok. 140. poleg∏ych i rannych, 9. psk wycofa∏ si´ w rejon lasów ko∏o Hodyszewa.
15 wrzeÊnia gen. KmicicSkrzyƒski wraz z 9. psk do∏àczy∏ do grupy wojsk SGO „Polesie“ gen. Kleeberga.
Po wkroczeniu Rosjan, wys∏ano delegacj´ do dowódców
sowieckich, aby uzyskaç od
nich zgod´ na przejÊcie oddzia∏ów polskich w rejonie
Kowla. Sowieci nie stawili si´
jednak na umówione spotkanie.
W tej sytuacji gen. Kleeberg
zmieni∏ plan marszu SGO „Polesie“ z kierunku ku granicy
z Rumunià na kierunek ku broniàcej si´ Warszawie. 28 wrzeÊnia, po kapitulacji Warszawy,
podjà∏ decyzj´ o wyruszeniu
zwartà si∏à bojowà na zachód.
4 paêdziernika 9. psk dotar∏ 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 straty, ale do wieczora wszystkie
ataki wroga zosta∏y odparte.

W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU
O zmroku, zgodnie z otrzymanymi rozkazami, pu∏k zaczà∏
si´ wycofywaç do miejscowoÊci Krzywda.
W nocy z 5 na 6 paêdziernika p∏k Tadeusz Falewicz zameldowa∏ si´ u gen. Kleeberga
w leÊniczówce Lipiny, gdzie
dowiedzia∏ si´ o poddaniu si´
Niemcom.
Jeden z ˝o∏nierzy pu∏ku
wspomina∏ t´ noc: Dramatyczna noc z 5 na 6 paêdziernika.
Nikt nie Êpi... otrzymujemy odr´czne zaÊwiadczenia podpisane r´kà p∏k. Falewicza...
Wszyscy podchorà˝owie otrzymali jednobrzmiàce teksty:
„ZaÊwiadczam, ˝e NN jest oficerem 9 psk“. Dzi´ki temu
wszyscy nast´pnie zaw´dro-

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 naszego dowódcy. Jeszcze nie zgin´∏a, póki my ˝yjemy!
Jeden z dowódców niemieckich wspomina∏: Kiedy
rankiem 6 paêdziernika Polacy
pojawili si´ na uprzednio ustalonych 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 obozach jenieckich na ziemiach

Grajewo. Pomnik 9 psk.

waliÊmy do oficerskich obozów jeƒców, a wi´c do oflagów, a nie do stalagów.
6 paêdziernika, w leÊniczówce Lipiny, odby∏a si´ odprawa oficerów. Wobec faktu,
˝e jedynà zdolnoÊç bojowà zachowa∏a tylko cz´Êç Podlaskiej
BK, w tym 9. psk, gen. Kleeberg
odrzuci∏ sugesti´ podj´cia próby przebicia si´ przez okrà˝enie. Nie chcàc posy∏aç ˝o∏nierzy na pewnà Êmierç, podpisa∏
kapitulacj´.
9. psk wraz z ca∏à Podlaskà BK sk∏ada∏ broƒ w Gu∏owie. Ppor. rez. 9. psk Czes∏aw
Hake odnotowa∏ w swoim pami´tniku: P∏akaliÊmy wszyscy,
gdy nadszed∏ straszny, gorszy
od Êmierci rozkaz z∏o˝enia broni... Sk∏adaliÊmy broƒ z bólem

polskich, a póêniej na terenie
Rzeszy, gdzie trafiali jako darmowa si∏a robocza do bauerów
lub do fabryk. Tych, którzy trafili do niewoli sowieckiej wywieziono 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 wspomnieniach 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´ pokonani. Chocia˝ walczyliÊmy
z przewagà technicznà Niemców od pierwszych dni wrzeÊnia, chocia˝ od piàtego dnia

wojny musieliÊmy si´ bez przerwy cofaç czy przedzieraç, to
jednak Podlaska Brygada
i 9 pu∏k strzelców konnych by∏y
nadal tymi samymi jednostkami zarówno 1 IX i 5 X... wcià˝
tak samo zdyscyplinowani...
Nie by∏o... wypadku, aby kto
krytykowa∏ prze∏o˝onych... Odwrotnie, zachowaliÊmy dla nich
wszyscy istniejàcy do dziÊ szacunek i uznanie nie tylko dlatego, ˝e znaliÊmy ich dobrze
z okresów çwiczeƒ i manewrów w czasie pokoju, ale dlatego przede wszystkim, ˝e
w czasie walki i dzia∏aƒ wojennych nie raz i nie dwa widzieliÊmy ich wÊród nas i pierwszej
linii placówek stra˝y przedniej
czy na czele maszerujàcej czy
walczàcej jednostki.
Po zakoƒczeniu walk wrzeÊniowych wielu ˝o∏nierzy 9. psk,
którzy unikn´li niewoli, znalaz∏o si´ w konspiracji. Dzia∏ali
g∏ównie w rejonie Grajewa.
Na ziemi grajewskiej zosta∏
utworzony 9. konspiracyjny
spieszony pu∏k strzelców konnych Armii Krajowej jako obwód 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∏odniowà walk´ z przewa˝ajàcymi si∏ami niemieckimi, w której poleg∏ rtm. W. Konopko. By∏a to
najwi´ksza bitwa partyzancka
na Bia∏ostocczyênie. Zakoƒczy∏a si´ zwyci´stwem Polaków, którzy stracili w walce ok.
100. partyzantów (Niemcy ok.
1400 ˝o∏nierzy).
Po bitwie pu∏k przeszed∏ lini´ frontu – ranni partyzanci
trafili do sowieckich szpitali,
pozosta∏ych rozbrojono i przewieziono do Bia∏egostoku,
gdzie formowano jednostki
wchodzàce w sk∏ad 1. Armii
WP. W ten sposób, 15 wrzeÊnia
1944 r., zakoƒczy∏ si´ szlak bojowy 9. Pu∏ku Strzelców Konnych.

Na zakoƒczenie wspomn´
jeszcze o wach. Ludwiku Wolaƒskim, który jako komendant
obwodu AK w Miƒsku Mazowieckim przywióz∏, w paêdzierniku 1940 r., z rejonu Kocka do

Miƒska Mazowieckiego wykazy miejsc postoju i plany marszruty pu∏ku w kampanii wrzeÊniowej. 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∏uszynie, Wolaƒski zosta∏, w wyniku ob∏awy zorganizowanej
przez NKWD i polski UB, postrzelony i wywieziony w nieznanym kierunku. Âlad po nim
zaginà∏.
W opracowaniu artyku∏u
korzysta∏em m.in. z zeszytu nr 95
(1999 r.) serii wydawniczej „Zarys historii wojennej pu∏ków
polskich w kampanii wrzeÊniowej” – 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 rozkazami dziennymi dowódców 9. psk
(pierwszy tom dotyczy 1926 r.,
ostatni 1938 r.). Inne dokumenty uleg∏y zniszczeniu we wrzeÊniu 1939 r.
FRANCISZEK ZWIERZY¡SKI
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Programy Szefa Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych dla Êrodowiska kombatanckiego
z czasów II wojny Êwiatowej w 2022 r
Od 1 stycznia 2022 r. Urzàd do Spraw Kombatantów i OR b´dzie realizowa∏ Program dofinansowania zakupu aparatów s∏uchowych oraz
Program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji, osób
deportowanych do pracy przymusowej oraz
osadzonych w obozach pracy przez III Rzesz´
i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy zast´pczej s∏u˝by wojskowej
przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar dzia∏aƒ wojennych.
Programy majà s∏u˝yç poprawieniu jakoÊci ˝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.
Pomoc pieni´˝na na zakup aparatu s∏uchowego/aparatów s∏uchowych przyznawana
jest decyzjà szefa UdsKiOR na wniosek osoby uprawnionej.
1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu sà kombatanci oraz ofiary represji, o których mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, osoby deportowane

do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o których mowa w ustawie z 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzesz´
i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierze zast´pczej s∏u˝by wojskowej
przymusowo zatrudniani w kopalniach w´gla,
kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach 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 zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏o-

Warunki uczestnictwa w Programie
Faktura VAT

Faktura pro forma

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 gospodarstwo 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 innych 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 wnioskodawcy 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 potwierdzajàcych 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 wnioskodawcy 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 potwierdzajàcych 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.

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.

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 pomoc 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 pomniejszana wysokoÊç dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2022 r.

Przy ustalaniu wysokoÊci przyznanego dofinansowania b´dzie uwzgl´dniana pomoc 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 pomniejszana wysokoÊç dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2022 r.

Przyznana pomoc pieni´˝na przekazywana b´dzie wnioskodawcy, który wcze- Przyznana pomoc pieni´˝na przekazywana b´dzie na rachunek bankowy sklepu,
Êniej dokona∏ zakupu aparatu/aparatów i poniós∏ koszty na wskazany przez niego który b´dzie realizowa∏ zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma.
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.

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 budowlanych, cywilne niewidome ofiary dzia∏aƒ
wojennych, o których mowa w ustawie z 16 listopada 2006 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym
i uprawnieniach przys∏ugujàcych cywilnym
niewidomym ofiarom dzia∏aƒ wojennych.
2. Pomoc mo˝e byç przyznana na dofinansowanie zakupu jednorazowo maksymalnie
dwóch aparatów s∏uchowych – w przypadku
niedos∏uchu obustronnego (po jednym aparacie na ka˝de ucho).
3. Program b´dzie trwa∏ do 31 grudnia
2022 r. (decyduje data wp∏ywu wniosku do
Urz´du) bàdê do wyczerpania Êrodków przeznaczonych na jego realizacj´, jeÊli nastàpi to
wczeÊniej.
Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe w 2022 roku
Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego
dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych
w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy
zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar dzia∏aƒ wojennych, obowiàzujàce od 1 stycznia 2022 r.:
1. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest decyzjà szefa
UdsKiOR na wniosek osób uprawnionych
(wniosek do pobrania na stronie Urz´du).
2. Dost´pnoÊç i wysokoÊç pomocy pieni´˝nej jest uzale˝niona od sytuacji materialnej
wnioskodawcy, d∏ugoÊci i kosztu planowanego
leczenia, a w szczególnoÊci od wysokoÊci Êrodków bud˝etowych, jakimi dysponuje Urzàd.
3. Do wniosku o przyznanie pomocy pieni´˝nej na leczenie uzdrowiskowe nale˝y
w szczególnoÊci do∏àczyç:
a. dokumentacj´ potwierdzajàcà sytuacj´
materialnà wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy mo˝e byç równie˝ ustalony na podstawie dokumentacji znajdujàcej si´ ju˝ w Urz´dzie,
jeÊli jest ona aktualna, tzn. zosta∏a wystawiona
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od daty
z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy w raD∏ugoÊç planowanego leczenia
uzdrowiskowego

mach Programu. Termin 3 miesi´cy nie dotyczy
dokumentów potwierdzajàcych aktualnà wysokoÊç Êwiadczenia o charakterze sta∏ym, takich
jak: emerytura, zasi∏ek sta∏y itp.;
b. zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce
wskazanie do podj´cia leczenia uzdrowiskowego lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
wg wzoru stanowiàcego za∏àcznik do Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj´
uzdrowiskowà, wystawione w trakcie roku kalendarzowego, w którym sk∏adany jest wniosek
o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego;
c. wystawiony na imi´ i nazwisko wnioskodawcy kosztorys, faktur´ pro forma albo potwierdzenie dokonania rezerwacji wystawione
przez placówk´, która b´dzie realizowaç leczenie uzdrowiskowe, przy czym przed∏o˝ony dokument powinien okreÊlaç jego koszt (z wyodr´bnieniem kosztu pobytu wnioskodawcy i ew.
opiekuna), termin oraz dane, w tym nr rachunku bankowego, placówki realizujàcej leczenie.
4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieni´˝nej w ramach programu powinien zostaç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 30 dni przed planowanym terminem leczenia. W przypadku niedochowania tego terminu, wniosek mo˝e nie zostaç za∏atwiony w terminie pozwalajàcym na
przekazanie Êrodków do placówki realizujàcej
leczenie w wyznaczonym terminie.
5. Pomoc pieni´˝na udzielana na leczenie
uzdrowiskowe przyznawana jest wy∏àcznie na
koszty pobytu wraz z wy˝ywieniem oraz koszty
leczenia, w szczególnoÊci na: posi∏ki i noclegi,
zabiegi, opiek´ lekarskà i piel´gniarskà. Koszty
uboczne zwiàzane z pobytem w placówce realizujàcej leczenie uzdrowiskowe, tj. koszty dojazdu, op∏ata za parking, wypo˝yczenie TV, op∏ata
klimatyczna itp. pokrywa wnioskodawca.
6. Pomoc pieni´˝na w ramach Programu
mo˝e byç przyznana wy∏àcznie na standardowe Êwiadczenie proponowane przez placówk´
realizujàcà leczenie uzdrowiskowe. Nie mo˝e
byç przyznana na Êwiadczenie o podwy˝szonym standardzie (typu LUX, SPA itp.) z zastrze˝eniem wyjàtku opisanego w pkt 7 poni˝ej.
7. Pomoc pieni´˝na mo˝e byç przyznana
na Êwiadczenie proponowane przez placówk´

realizujàcà leczenie uzdrowiskowe w standardzie podwy˝szonym tylko w sytuacji, gdy podwy˝szony standard oznacza dostosowanie pomieszczeƒ do potrzeb osoby niepe∏nosprawnej, przy czym potrzeby te muszà byç udokumentowane przez wnioskodawc´ przy pomocy
stosownej dokumentacji medycznej potwierdzajàcej obni˝onà sprawnoÊç ruchowà, np.
orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci.
8. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e byç przyznana je˝eli:
a. dochód samotnie gospodarujàcej osoby
uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadajàcej 320% najni˝szej emerytury,
b. dochód na osob´ w rodzinie osoby
uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadajàcej 250% najni˝ej emerytury.
c. dochód osoby samotnie gospodarujàcej
lub dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza
kwoty odpowiadajàcej 350% najni˝szej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca pobiera
rent´ inwalidy wojennego lub wojskowego albo
jest osobà ca∏kowicie niezdolnà do pracy oraz
do samodzielnej egzystencji.
9. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e byç przyznana tylko osobie
uprawnionej – posiadajàcej potwierdzony status dla kombatanta, ofiary represji, osoby deportowanej do pracy przymusowej oraz osadzonej w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierza zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach
budowlanych oraz cywilnej niewidomej ofiary
dzia∏aƒ wojennych. WysokoÊç pomocy pieni´˝nej udzielanej przez szefa UdsKiOR na leczenie
uzdrowiskowe jest ustalana z uwzgl´dnieniem
okolicznoÊci konkretnej sprawy oraz z zastosowaniem ustalonych w poni˝szej tabeli parametrów dotyczàcych poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, d∏ugoÊci planowanego
leczenia uzdrowiskowego oraz maksymalnych
kwot dofinansowania, a tak˝e wysokoÊci dost´pnego bud˝etu.
10. Je˝eli koszt planowanego leczenia
uzdrowiskowego wnioskodawcy jest wy˝szy
ni˝ wynikajàcy z powy˝szej tabeli, pomoc pie-

Maksymalna wysokoÊç pomocy pieni´˝nej (kwoty brutto)
dla osoby uprawnionej samotnie gospodarujàcej, której dochód nie przekracza kwoty 290% najni˝szej emerytury

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarujàcej, której dochód przekracza kwot´ 290% najni˝szej emerytury, ale nie przekracza kwoty 320% najni˝szej emerytury

dla osoby uprawnionej, której dochód na osob´ w rodzinie nie
przekracza kwoty 220% najni˝ej 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 nie
przekracza kwoty 350%

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

do 7 dni

do 4.000,00 z∏

do 3.000,00 z∏

do 14 dni

do 4.500,00 z∏

do 3.500,00 z∏

do 21 dni

do 5.000,00 z∏

do 4.000,00 z∏
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Informator dla osób ubiegajàcych si´ o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich
z tytu∏u przebywania w obozie przejÊciowym w Pruszkowie.
Gdzie dostan´ formularz wniosku
o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich?
Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnieƒ kombatanckich, które
by∏y wywiezione do obozu przejÊciowego w Pruszkowie powinny wype∏niç
i podpisaç formularz wniosku o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich oraz
przes∏aç go do Urz´du do Spraw Kombatantów 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 uprawnienia/formularze. Jest on tak˝e dost´pny
w Punkcie Informacyjnym Urz´du.
Co powinienem za∏àczyç do wniosku?
Do wniosku trzeba za∏àczyç ˝yciorys, w którym nale˝y jak najbardziej
szczegó∏owo opisaç okolicznoÊci zwiàzane z pobytem w obozie przejÊciowym
w Pruszkowie oraz okres bezpoÊrednio
poprzedzajàcy przewiezienie do obozu i losy wnioskodawcy po opuszczeniu obozu.
Do wniosku nale˝y tak˝e za∏àczyç dowody potwierdzajàce przebywanie w obozie przejÊciowym w Pruszkowie. Mogà nimi byç dokumenty, publikacje oraz oÊwiadczenia Êwiadków tamtych wydarzeƒ.
Gdzie znajd´ dokumenty potwierdzajàce pobyt w obozie przejÊciowym
w Pruszkowie?

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 paƒstwowych, np. Archiwum Akt Nowych.
Informacje dotyczàce wysiedlenia
mogà znajdowaç si´ równie˝ w Archiwum Paƒstwowym m.st. Warszawy
oraz archiwum paƒstwowym w∏aÊciwym dla miejsca, do którego osoba
wnioskujàca o przyznanie uprawnieƒ
kombatanckich zosta∏a wysiedlona po
pobycie w obozie w Pruszkowie.
Osoby, które przed og∏oszeniem Rozporzàdzenia Ministra Rodziny i Polityki
Spo∏ecznej z 18 wrzeÊnia 2021 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie miejsc
odosobnienia, w których by∏y osadzone
osoby narodowoÊci polskiej lub obywatele polscy innych narodowoÊci sk∏ada∏y
oÊwiadczenia i dokumenty w Muzeum
Dulag 121 mogà je do∏àczyç do wniosku
o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich.
Co mo˝e byç dowodem w sprawie
o potwierdzenie uprawnieƒ kombatanckich?
Fakt wysiedlenia w czasie wojny
i pobytu w obozie przejÊciowym w Pruszkowie mo˝e byç udowodniony m.in.
przy pomocy ankiet i kart osobowych
kierowanych przez wnioskodawców lub

ni´˝na na leczenie uzdrowiskowe mo˝e byç
udzielona wy∏àcznie do wysokoÊci maksymalnej kwoty wynikajàcej z powy˝szej tabeli.
11. Mo˝liwe jest udzielenie pomocy pieni´˝nej na koszt pobytu osoby sprawujàcej
opiek´ nad osobà uprawnionà (zwanej dalej
„opiekunem”) w trakcie leczenia uzdrowiskowego, wy∏àcznie wówczas jeÊli wymaga tego
stan zdrowia wnioskujàcego, potwierdzony stosownà dokumentacjà medycznà. Maksymalna
kwota dofinansowania pobytu opiekuna mo˝e
wynieÊç do 2500 z∏ brutto.
12. Celem uzyskania pomocy pieni´˝nej na
koszt pobytu opiekuna w szczególnoÊci nale˝y
przedstawiç:
a. orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i samodzielnej egzystencji lub o II grupie inwalidzkiej wraz z orzeczeniem o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, bàdê
b. orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci wydane przez Zespó∏ do Spraw Orzekania
o Niepe∏nosprawnoÊci potwierdzajàce koniecznoÊç sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy
innej osoby w zwiàzku ze znacznym ograniczeniem mo˝liwoÊci samodzielnej egzystencji.

ich rodziców (w przypadku dzieci przebywajàcych w obozie przejÊciowym
w Pruszkowie) do Powiatowego Biura
Dowodów Osobistych. By∏y one sporzàdzone po wojnie przy ubieganiu si´
o wydanie pierwszego dowodu osobistego. Podane w tych ankietach i kartach osobowych informacje dotyczàce
wysiedlenia w 1944 r. oraz dalszych
losów wojennych mogà mieç istotne
znaczenie dowodowe. Dowodami, które mogà pomóc w ustaleniu stanu faktycznego sprawy mogà byç równie˝ m.in.
publikacje, dokumenty potwierdzajàce
okolicznoÊç skierowania do pracy przymusowej (w przypadku osób, które po
pobycie w obozie w Pruszkowie by∏y
wywiezione do pracy przymusowej) czy
relacje np. sk∏adane do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jak szybko zostanie rozpatrzonym
mój wniosek?
O przyznaniu uprawnieƒ kombatanckich z tytu∏u przebywania w obozie
przejÊciowym w Pruszkowie orzeka
w drodze decyzji administracyjnej szef
UdsKiOR na podstawie udokumentowanego 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-

c. dokumentów, o których mowa w ppkt. a)
i b) nie muszà przedstawiaç osoby, które ukoƒczy∏y 75 rok ˝ycia.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12
oraz w pkt. 3, mogà byç z∏o˝one w formie kopii,
z wyjàtkiem sytuacji, gdy organ poweêmie wàtpliwoÊç co do ich prawdziwoÊci. W takiej sytuacji wnioskodawca b´dzie zobowiàzany przedstawiç orygina∏ dokumentu lub jego kopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em.
14. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe jest przekazywana przelewem na nr rachunku bankowego placówki, która b´dzie realizowaç zaplanowane leczenie uzdrowiskowe
wskazany na fakturze pro forma, kosztorysie
lub potwierdzeniu dokonania rezerwacji. Urzàd
nie przelewa zaliczek.
15. Pomoc pieni´˝na udzielana na leczenie
uzdrowiskowe jest przyznawana na 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 deportowanych, art. 7a ust. 10 i 7a ust. 13 ustawy
o Êwiadczeniu pieni´˝nym i uprawnieniach
przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach uranu

cy, szczegó∏owy opis represji, wniosek
jest podpisany i za∏àczone sà do niego
dokumenty potwierdzajàce pobyt w obozie przejÊciowym w Pruszkowie, wówczas wniosek jest rozpatrywany niezw∏ocznie. JeÊli natomiast wniosek jest
niekompletny, zawiera braki formalne, np.
brak podpisu albo nie sà do niego za∏àczone dowody potwierdzajàce doznanà
represj´, wówczas podejmujemy dzia∏ania
konieczne do uzupe∏nienia przez wnioskodawc´ niezb´dnych informacji i pozyskania dowodów. W takim przypadku
rozpatrzenie wniosku o przyznanie
uprawnieƒ kombatanckich trwa d∏u˝ej.
Gdzie mam zwróciç si´ o pomoc?
Je˝eli przy przygotowywaniu wniosku napotkacie Paƒstwo problemy, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Punktem Informacyjnym Urz´du
(Pokój N041 wejÊcie od ul. ˚urawiej 3/5).
W zwiàzku z trwajàcà epidemià koronawirusa rekomendujemy Paƒstwu minimalizowanie kontaktów osobistych
oraz korzystanie z mo˝liwoÊci kontaktu
telefonicznego – 22 276 77 77 i mailowego – info@kombatanci.gov.pl.
Dla u∏atwienia kontaktu udost´pnione 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.

i batalionach budowlanych oraz art. 10a ust. 10
i art. 10 a ust. 13 ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych cywilnym
niewidomym ofiarom dzia∏aƒ wojennych i nie
wyklucza mo˝liwoÊci ubiegania si´ o przyznanie pomocy pieni´˝nej na zasadach okreÊlonych w ww. ustawach.
16. Korzystanie z leczenia w ramach NFZ
lub PCPR/PFRON nie wyklucza mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o przyznanie pomocy pieni´˝nej
na leczenie uzdrowiskowe w ramach niniejszego Programu ze Êrodków bud˝etowych b´dàcych w dyspozycji Szefa Urz´du.
17. Pomoc pieni´˝na udzielana w ramach
Programu nie mo˝e byç przeznaczona na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj´ uzdrowiskowà realizowane w ramach NFZ lub
PCPR/PFRON.
18. Pomoc pieni´˝na na leczenie uzdrowiskowe w ramach Programu mo˝e byç przyznana raz w roku.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci prosimy o kontakt pod numerem tel. (22) 276-77-77
lub adresem e-mail: info@kombatanci.gov.pl
Program obowiàzuje od 1 stycznia do
31 grudnia 2022 r., bàdê do wyczerpania Êrodków przeznaczonych na jego realizacj´.
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