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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. 

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego 

 

(druk nr 406) 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. O KOMBATANTACH ORAZ NIEKTÓRYCH 

OSOBACH BĘDĄCYCH OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU 

POWOJENNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) 

 

<Art. 20
3
. 

1. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej ma 

prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność 

oraz do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych. 

2. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej składa 

wniosek o wydanie ubioru mundurowego do wojskowego komendanta uzupełnień 

właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – serię i numer 

dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji; 

5) informację o posiadanym stopniu wojskowym. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię: 

1) legitymacji potwierdzającej członkostwo w Korpusie Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokumentu potwierdzającego posiadany stopień wojskowy. 
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5. Ubiór mundurowy wydaje dowódca jednostki budżetowej właściwy w sprawach 

zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego wojskowy komendant uzupełnień 

przesyła wniosek, o którym mowa w ust. 2. 

6. Dowódca jednostki budżetowej właściwy w sprawach zaopatrywania w dziale 

mundurowym zawiadamia niezwłocznie członka Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył wniosek, o którym mowa w 

ust. 2, o miejscu i terminie wydania ubioru mundurowego. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, elementy ubioru 

mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej, okoliczności i sposób noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni 

wojskowych oraz jego wzór. 

8. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, bierze się pod uwagę: 

1) płeć członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) aby ubiór mundurowy był praktyczny i estetyczny; 

3) konieczność odróżnienia ubioru mundurowego od umundurowania używanego 

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 23a. 

1. Wydatki na: 

1)   pomoc pieniężną, o której mowa w art. 19, wraz z kosztami jej obsługi, które mogą 

wynosić do 5% wartości tej pomocy, 

2)   upamiętnianie i popularyzowanie historii walk o Odrodzenie Polski i represji 

wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i 

wydawniczą, 

3)  pokrycie kosztów zadań administracyjnych i opiekuńczych, wykonywanych na rzecz 

środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym przez Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

- są realizowane ze środków budżetu państwa. 

<1a. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydaniem ubioru mundurowego, o 

którym mowa w art. 203 ust. 1, są realizowane ze środków budżetu państwa, z części, 

której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.> 
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2. Środki przeznaczone na pomoc realizowaną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazuje na rachunki 

budżetów gmin. Pierwsza rata jest przekazywana do dnia 15 lutego każdego roku. 

3. Środki na upamiętnianie i popularyzowanie historii walk o Odrodzenie Polski i represji 

wojennych oraz okresu powojennego, przez działalność dokumentacyjną i wydawniczą, 

mogą otrzymywać także, na podstawie umów zawartych z dysponentem części budżetowej 

- Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - podmioty inne niż 

określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). 

4. Do wyłaniania podmiotów, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

Art. 25. 

1. Osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie na podstawie dotychczasowych 

przepisów, zachowują te uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pozbawia się uprawnień kombatanckich osoby: 

1)   wymienione w art. 21 w ust. 2: 

a)  w pkt 1, 3 i 4, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 3, 

b)  w pkt 2, 2
1
, 5 i 6, jeżeli w wyniku postępowania weryfikacyjnego wykazano im czyny, o 

których mowa w tych przepisach; 

2)   które na mocy dotychczasowych przepisów uzyskały uprawnienia kombatanckie 

wyłącznie z tytułu działalności w latach 1944-1956 w charakterze "uczestników walk o 

ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej" lub innych tytułów niż wymienione w art. 1 

ust. 2, w art. 2 oraz w art. 4. Uprawnienia te zachowują jednak osoby, które uczestniczyły 

w Wojnie Domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 lub które uprawnienia te uzyskały z 

tytułów określonych w ustawie, oraz żołnierze z poboru, którzy pełnili służbę wojskową w 

Wojsku Polskim w okresie od 10 maja 1945 r. do 30 czerwca 1947 r. 

3. Uprawnienia uzyskane od Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej po 31 grudnia 1988 r. podlegają weryfikacji. 

4. Decyzje administracyjne w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich podejmuje 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
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5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, są wydawane, w tym w wyniku weryfikacji, z urzędu 

lub na wniosek stowarzyszeń kombatanckich, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony 

Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

6. (uchylony). 

[7. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zawiadamia niezwłocznie 

właściwy organ emerytalny lub rentowy albo właściwą jednostkę wypłacającą uposażenie 

w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne o pozbawieniu danej osoby uprawnień 

kombatanckich.] 

<7. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zawiadamia 

niezwłocznie właściwy organ emerytalny lub rentowy albo właściwą jednostkę 

wypłacającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne oraz dowódcę 

jednostki budżetowej właściwego do wydania ubioru mundurowego, o pozbawieniu 

danej osoby uprawnień kombatanckich.> 

 


