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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 553) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa stanowi nowelizację ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400), zwaną dalej „u.o.k” oraz kilku innych ustaw, 

w których wprowadzono zmiany wynikające z nowej regulacji u.o.k. 

Za istotną zmianę wprowadzoną w u.o.k. należy uznać utworzenie Korpusu Weteranów 

Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu 

rządowego, zmiana ta wychodzi naprzeciw, podnoszonemu od wielu lat, postulatowi 

środowisk kombatanckich utworzenia takiego Korpusu. W skład Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość będą wchodzić osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu 

zbrojnej walki o niepodległość Państwa Polskiego tj. prowadziły działalność kombatancką, 

o której mowa w art. 1 ust. 2 u.o.k lub działalność równorzędną z działalnością kombatancką 

wymienioną w art. 2 pkt 2 lub 4-6 u.o.k. Członkostwo w Korpusie ma potwierdzać specjalna 

legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

W toku prac sejmowych zmianie uległa wysokość ulgi komunikacyjnej przysługującej 

w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, przysługująca 

kombatantom i innym osobom uprawnionym – została ona podwyższona z 37% do 51%. 

Ustawa zmienia zasady obliczania ryczałtu energetycznego przysługującego 

kombatantom i innym osobom uprawnionym - w ustawie określono wysokość tego ryczałtu 

przewidując jednocześnie coroczną jego waloryzację poprzez pomnożenie kwoty ryczałtu 
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energetycznego przez średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Ustawa zawiera również zmiany, które mają ułatwić korzystanie ze świadczeń 

przyznanych kombatantom i innym osobom uprawnionym na podstawie u.o.k. Dodany 

art. 24a umożliwia przekazywanie kombatantom mieszkającym poza granicami Polski 

wszystkich świadczeń kombatanckich wypłacanych przez polskie organy rentowe lub 

emerytalne na rachunki bankowe prowadzone w miejscu ich zamieszkania. Doprecyzowano 

również, iż świadczenia kombatanckie mogą być wypłacane nie tylko przez organy rentowe, 

ale również organy emerytalne. Zmiana w zakresie dodanego art. 24a u.o.k. ma wejść w życie 

w terminie późniejszym niż cała ustawa tj. po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. Terminy te zostały zróżnicowane ze względu na miejsce 

zamieszkania kombatanta lub innej osoby uprawnionej poza granicami kraju. 

Nowelizacja zawiera konkretne rozwiązania prawne umożliwiające realizację 

obowiązku udzielania osobom uprawnionym świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zdefiniowano, iż 

udzielanie świadczeń poza kolejnością oznacza, że świadczeniodawca udziela ich poza 

kolejnością wynikającą z list oczekujących. Świadczenie opieki zdrowotnej powinno być 

udzielane w dniu zgłoszenia się uprawnionego, a gdy nie będzie to możliwe, 

świadczeniodawca zobowiązany jest wyznaczyć inny termin (także poza kolejnością), 

z zastrzeżeniem, że w zakresie świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej, nie będzie on późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Ponadto, 

w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

w aptekach mają być wywieszane informacje o powyższych uprawnieniach. 

W celu zapewnienia możliwości weryfikacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 

nowelizacja przewiduje utworzenie w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych elektronicznej bazy danych wszystkich kombatantów, inwalidów 

wojennych i ofiar represji. Wymienione podmioty (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-

Rentowy MSW, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Minister 

Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny) będą przekazywały do Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych dane osobowe osób uprawnionych takie jak: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL lub nr dokumentu tożsamości oraz 
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informację o rodzaju przyznanego danej osobie świadczenia. Zgromadzone w Urzędzie dane 

będą nieodpłatnie przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 

Opiniowana ustawa uchyla przepis, który po dniu 31 grudnia 1999 r. uniemożliwił 

składanie wniosków o przyznanie statusu kombatanta w stosunku do osób walczących 

z ukraińskimi nacjonalistami w formacjach tzw. Niszczycielskich Batalionach oraz osób, 

które poniosły śmierć albo doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na czas powyżej 

siedmiu dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas 

wystąpień wolnościowych (art. 22 ust. 4 u.o.k.). Przepis ten został uznany za sprzeczny 

z Konstytucją RP (wyrok z dnia 10 stycznia 2012 r. - sygn. akt P 19/10) w zakresie, w jakim 

czasowo ograniczał składanie wniosków o przyznanie statusu kombatanta osobom, które 

doznały uszczerbku na zdrowiu w skutek wystąpień wolnościowych w grudniu 1970 r., 

a więc potrzeba zmiany dotyczy osób, których nie objął wyrok TK. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący system prawny: 

- zmodyfikowano niektóre przepisy upoważniające do wydania aktów wykonawczych 

wskazując ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawującego nadzór 

nad Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako właściwego do 

ich wydawania oraz uzupełniono o brakujące wytyczne, 

- zastosowano prawidłowe nazewnictwo wskazując Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych jako centralny organ administracji rządowej,  

- uwzględniono w przepisach kombatanckich zmianę terminologii obowiązującą 

w innych aktach prawnych. 

Oprócz u.o.k oraz w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, nowela zmienia również: 

- ustawę z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym 

w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.), 

- ustawę z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę 

i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm.), 
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- ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 poz. 

743 i 984), 

- ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), 

- ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie 

mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność 

i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym (Dz. U. Nr 72, 

poz. 804), 

- ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych 

wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741 oraz z 2011 r. Nr 106, 

poz. 622). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 59 posiedzeniu Sejmu w oparciu o 3 projekty ustaw: 

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 1417), poselski projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej (druk sejmowy nr 1099) oraz senacki projekt ustawy o zmianie ustawy 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (druk sejmowy nr 677). Ustawę rozpatrywały sejmowe komisje: Komisja 

Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Obrony Narodowej. Jako projekt wiodący 

w dalszych pracach legislacyjnych przyjęto przedłożenie rządowe, które zawierało również 

propozycję regulacji dotyczącą wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

10 stycznia 2012 r. (sygn. akt P 19/10), a więc zmianę zawartą w projekcie senackim. W toku 

prac sejmowych uzupełniono materię ustawową o kwestie, które dotychczas były regulowane 

rozporządzeniem – kryteria, formy i tryb udzielania pomocy pieniężnej kombatantom i innym 

osobom uprawnionym oraz podwyższono z 37% do 51% ulgę komunikacyjną przysługującą 

w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego (projekt rządowy 

przewidywał, że z podwyższonej ulgi będą mogli korzystać wyłącznie członkowie Korpusu 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej). 
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III. Uwagi szczegółowe 

1. Ustawa przewiduje utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wskazano w uzasadnieniu do przedłożenia rządowego, 

proponowane rozwiązania zmierzają do pogłębienia realizacji konstytucyjnego imperatywu 

otaczania specjalną opieką weteranów walk o niepodległość. 

Pojęcie „weteranów walk o niepodległość” oraz przyznanie tej grupie szczególnych 

przywilejów, znajduje oparcie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z jej art. 19 

„Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza 

inwalidów wojennych”. Podmiotem prawa z art. 19 Konstytucji jest „weteran walk 

o niepodległość”. Przyjmuje się, iż pojęcie to nie może być utożsamiane z pojęciem 

„kombatant” na gruncie u.o.k. Należy podkreślić, iż przywołany przepis Konstytucji 

wskazuje na koniczność zapewnienia weteranom „specjalnej opieki” W wyroku z dnia 

15 listopada 2005 r. (sygn. akt P 3/05) Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że chodzi tu 

o pomoc i opiekę przekraczającą „zwykłą” pomoc i opiekę należną obywatelom od państwa 

polskiego. Stworzenie ram instytucjonalnych dla realizacji tak rozumianego prawa należy 

natomiast do ustawodawcy.
1
 

Analizując niniejszą ustawę w kontekście przedstawionych rozważań natury 

konstytucyjnej należy zauważyć, iż utworzenie Korpus Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej bez przyznania tej grupie jakichkolwiek h uprawnień, nie może być 

uznane za realizację nakazu zapewnienia przez państwo „specjalnej opieki” weteranom, 

wyrażonego w art. 19 Konstytucji. Należy również zauważyć, iż projekt rządowy zawierał 

propozycję, zgodnie z którą uprawnieniem przysługującym wyłącznie członkom Korpusu 

miało być korzystanie ze środków publicznego transportu kolejowego i autobusowego ze 

zniżką 51%, w odróżnieniu od zniżki 37% przysługującej kombatantom i innym osobom 

uprawnionym. Ustawa uchwalona przez Sejm zawiera natomiast rozwiązanie zwiększające 

wysokość ulgi komunikacyjnej z 37% do 51% dla wszystkich osób uprawnionych na 

podstawie u.o.k. Nie kwestionując zasadności takiego podwyższenia, należy postawić pytanie 

                                                

1) Szersze rozważania nt. art. 19 Konstytucji RP zawarte są w opiniach Biura Analiz Sejmowych: opinia 

prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 

nr 1417) z dnia 8 lipca 2013 r. oraz opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1417), a także poselskiego projektu ustawy o Korpusie 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 1099) z dnia 4 września 

2013 r. 
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czy wolą ustawodawcy jest utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość, w którym 

członkostwo będzie miało charakter wyłącznie honorowy i symboliczny. 

 

2. Przepis art. 7 pkt 1 noweli zmienia ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmianą jest objęty między 

innymi art. 47c określający zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza 

kolejnością. Należy jednak zauważyć, iż nowe rozwiązania prawne zawiera art. 47c ust. 2-6, 

natomiast ust. 1 tego artykułu stanowi powtórzenie treści obecnego art. 47c, a więc zmiana w 

tym zakresie ma charakter pozorny. W celu uniknięcia wątpliwości, co do zakresu zmian 

wprowadzonych omawianym przepisem, proponuje się ograniczyć zmianę w art. 7 pkt 1 do 

dodania w art. 47c ust. 2 do 6. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 7 w pkt 1: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 47c dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu:”, 

b) skreśla się oznaczenie art. 47c i jego ust. 1; 

 

3. W art. 13 uprawiającym do czasowego utrzymania w mocy dotychczasowych aktów 

wykonawczych, w części, w której przywołuje on przepisy, na podstawie których zostaną 

wydane nowe rozporządzenia błędnie wskazano art. 17 ust. 2. Zgodnie ze zmianą zawartą 

w art. 1 pkt 12 delegacja do wydania nowego rozporządzenia została umieszczona w art. 17 

ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 12 wyrazy „art. 17 ust. 2, art. 19f” zastępuje się wyrazami „art. 17 ust. 3, art. 19f”. 

 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


