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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami  

represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 553) 

 

USTAWA 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) 

 

[Art. 6
1
. 

Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana.] 

<Art. 6
1
. 

Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

 

<Art. 6
2
. 

1. Tworzy się Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 

wchodzą kombatanci posiadający, określone w ustawie, uprawnienia z tytułu 

prowadzenia działalności kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust. 2, lub 

działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w art. 2 pkt 

2 lub 4–6, zwani dalej „członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej”. 

3. Członkostwo w Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej potwierdza legitymacja, wydawana na wniosek członka Korpusu 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przez Szefa Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb wydawania i dokumenty niezbędne do wydania legitymacji 

członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wzór tej legitymacji, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności 

postępowania przy wydawaniu tej legitymacji oraz identyfikacji członków Korpusu 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 7. 

[1. Urząd jest centralnym organem administracji rządowej. 
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2. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podlega ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3. Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kieruje kierownik tego 

urzędu powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje kierownika urzędu. 

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania i 

organizację Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

5. Stanowisko kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może 

zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.] 

<1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 

kombatantów oraz osób, które podlegały represjom wojennym i okresu 

powojennego, jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

podległy ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wykonuje swoje 

zadania przy pomocy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres działania, sposób wykonywania zadań i 

organizację Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mając na 

względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego Urzędu. 

4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest powoływany 

przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Szefa Urzędu. 

5. Stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może 

zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 
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6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

6. Informację o naborze na stanowisko [kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych] <Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych> ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie 

dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

8. Nabór na stanowisko [kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych] <Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych> przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o 

naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6) skład zespołu. 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

 

[Art. 7
1
. 

Przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa Rada do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwana dalej "Radą", jako organ 

opiniodawczo-doradczy w sprawach objętych działaniem Urzędu.] 

<Art. 7
1
. 

Przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa Rada do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwana dalej „Radą”, jako organ 

opiniodawczo-doradczy w sprawach objętych działaniem Szefa Urzędu.> 

 

Uwaga: użyte w art. 7
2
 w ust. 2 i 4, w art. 7

3
 w ust. 4, w art. 20

2
 w ust. 1 w zdaniu 

drugim, w różnym przypadku, wyrazy „kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych” albo „Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych” 

 

Art. 8. 

[1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ministra właściwego do spraw obrony 

narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych - formacje i organizacje, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5 oraz art. 2 pkt 1; 

2) po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - miejsca odosobnienia, w których warunki 

pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam 

osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, a także 

więzienia i obozy NKWD lub będące pod nadzorem NKWD, w których były osadzone 

osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości, oraz obozy, o 

których mowa w art. 3 pkt 2 i w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c oraz w pkt 3.] 

<1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) miejsca odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków 

w obozach koncentracyjnych i w których osadzone osoby pozostawały 

w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,  

2) więzienia i obozy NKWD lub więzienia i obozy będące pod nadzorem NKWD, 

w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy 

innych narodowości,  

3) obozy, o których mowa w art. 3 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3 

– mając na względzie ustalenia historyczne oraz konieczność zapewnienia sprawnej 

i rzetelnej identyfikacji osób, które przebywały w tych miejscach odosobnienia, 

więzieniach i obozach.> 

2. Na wniosek osoby zainteresowanej: 

1) prezes sądu okręgowego, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a, potwierdza okoliczność, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4; 

2) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu potwierdza okoliczność, o której mowa: 

a) w art. 4 ust. 1 pkt 4, w przypadku osadzenia bez wyroku w więzieniu lub innym 

miejscu odosobnienia na terytorium Polski, 

b) w art. 4 ust. 2. 

 

Art. 9. 

[1. Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz w art. 2, 3 i 4 ust. 1, zalicza się do okresów 

zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących 

pracownikom od pracodawcy.] 

<1. Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1, zalicza się do 

okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń 

przysługujących pracownikom od pracodawcy, na podstawie złożonego przez 

pracownika ubiegającego się o te świadczenia wniosku, do którego należy dołączyć 

dokument stwierdzający przyznanie uprawnień określonych w ustawie.> 

[2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe 

zasady i tryb zaliczania okresów, o których mowa w ust. 1, do okresu zatrudnienia.] 

<3. W przypadku gdy pracownik w okresach, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, 

art. 3 i art. 4 ust. 1, był jednocześnie zatrudniony, okresy te zalicza się do okresu 

zatrudnienia warunkującego nabycie świadczeń pracowniczych, jeżeli przy 

ustalaniu prawa do tych świadczeń do okresu tego zatrudnienia nie zostało zaliczone 

to zatrudnienie.> 

 

Art. 12. 

1. Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysługują świadczenia 

pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 

101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 118). 
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1a. Członkom rodzin pozostałym po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub 

wojskowymi przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w 

przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnienia określonego w 

art. 23b tej ustawy. 

[2. Świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy, o której 

mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 23b tej ustawy, 

przysługują na zasadach określonych w tych przepisach również: 

1) osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa 

pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 

ust. 1; 

2) członkom rodzin pozostałym po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z 

tytułu inwalidztwa, o którym mowa w pkt 1. 

3. Za inwalidztwo pozostające w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 

art. 4 ust. 1, uważa się inwalidztwo będące następstwem zranień, kontuzji bądź innych 

obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym pobytem. 

4. Związek zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób z pobytem w miejscach, o 

których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1, a także związek inwalidztwa z takim pobytem ustala 

komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.] 

<2. Świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy, 

o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 23b tej 

ustawy, przysługują na zasadach określonych w tych przepisach również: 

1) osobom, które zostały uznane za niezdolne do pracy wskutek niezdolności do 

pracy pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 

i art. 4 ust. 1; 

2) członkom rodzin pozostałym po osobach pobierających w chwili śmierci rentę 

z tytułu niezdolności do pracy, o której mowa w pkt 1. 

3. Za niezdolność do pracy pozostającą w związku z pobytem w miejscach, o których 

mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1, uważa się niezdolność do pracy będącą następstwem 

zranień, kontuzji lub innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym 

pobytem. 

4. Związek zranień, kontuzji lub innych obrażeń lub chorób z pobytem w miejscach, o 

których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1, a także związek niezdolności do pracy z takim 

pobytem ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.> 

5. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w 

ust. 1, jest legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy. 

6. Legitymacja osoby represjonowanej, o której mowa w ust. 5, podlega z dniem śmierci 

osoby represjonowanej anulowaniu przez organ rentowy. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, 

dokumenty wymagane do wydania legitymacji osoby represjonowanej oraz wzór 

legitymacji osoby represjonowanej, kierując się koniecznością zapewnienia sprawności 

postępowania przy wydawaniu legitymacji osób represjonowanych. 
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[Art. 13. 

Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz w art. 2-4, zalicza się w wymiarze podwójnym do 

okresu, od którego zależy przyznanie emerytury lub renty - na zasadach określonych w 

ustawie o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie 

niektórych ustaw.] 

<Art. 13. 

Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2 i art. 24, uwzględnia się w wymiarze 

podwójnym przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

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

 

Art. 15. 

1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym emeryturę lub rentę albo 

uposażenie w stanie spoczynku bądź uposażenie rodzinne, przysługuje dodatek, zwany 

dalej "dodatkiem kombatanckim", w wysokości 144,25 zł miesięcznie. 

[2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje obok emerytury lub renty i nie jest 

uwzględniany przy ustalaniu wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia, 

określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.] 

<2. Dodatek kombatancki przysługuje oprócz emerytury lub renty i nie jest 

uwzględniany przy obliczaniu wysokości świadczeń określonych w przepisach 

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

Społecznych.> 

3. W razie zbiegu prawa do kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym, 

przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki, o którym mowa w ust. 1. 

3
1
. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego z 

prawem do świadczeń o charakterze emerytalnym lub rentowym, ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku z tytułu tajnego 

nauczania na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden z tych dodatków - 

wyższy lub wybrany przez zainteresowanego. 

5. Kwota dodatku kombatanckiego, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu przy 

zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest 

przeprowadzona waloryzacja. 

6. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 12 dni roboczych 

przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę dodatku 

kombatanckiego. 

7. (utracił moc). 

 

Art. 16. 

1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, które nie mają prawa do emerytury lub 

renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin lub na podstawie innych przepisów, jeżeli nie mają niezbędnych środków 

utrzymania, może być przyznana w drodze wyjątku: 
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1) emerytura, jeżeli osiągnęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna; 

[2) renta inwalidzka, jeżeli zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów.] 

<2) renta z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zostali uznani za niezdolnych do 

pracy.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków rodzin pozostałych po kombatantach i 

innych osobach uprawnionych, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty 

rodzinnej. 

[3. Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje się odpowiednio w wysokości 

najniższej emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, określonej w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

4. Do emerytur i rent, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują dodatki: pielęgnacyjny oraz 

do rent rodzinnych - dodatek dla sierot zupełnych, na zasadach i w wysokości 

przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a 

także dodatek kombatancki.] 

<3. Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje się odpowiednio 

w wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty 

rodzinnej, określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Do emerytur i rent, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują dodatki: pielęgnacyjny 

oraz do rent rodzinnych – dodatek dla sierot zupełnych, na zasadach i w wysokości 

określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także dodatek kombatancki.> 

5. W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje zasiłek pogrzebowy.  

6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

[Art. 17. 

1. Do ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 15 i 16, oraz w innych 

sprawach nieokreślonych w ustawie mają zastosowanie odpowiednio przepisy o 

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych określa, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach, o których mowa w art. 15 i 16.] 

<Art. 17. 

1. Do ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 15 i art. 16, oraz w innych 

sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

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

Społecznych. 

2. Emeryturę i rentę przyznawaną w drodze wyjątku, wraz z dodatkiem 

kombatanckim, wypłaca się począwszy od dnia powstania prawa do tych świadczeń, 

jednak za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc 

złożenia wniosku.  

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, określi, w drodze 
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rozporządzenia, tryb przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i 

renty przyznawanych w drodze wyjątku, mając na względzie konieczność 

zapewnienia sprawności postępowania przy przyznawaniu tych świadczeń.> 

 

[Art. 19. 

1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach 

materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych - może być przyznana 

doraźna lub okresowa pomoc pieniężna. Pomoc taka może być również przyznana na 

częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, 

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa, opłacanie pomocy 

pielęgnacyjnej, a w stosunku do niewidomych oraz ciężko poszkodowanych inwalidów - 

kosztów zakupu innego, ułatwiającego pracę i życie, sprzętu pomocniczego. 

2. Dla pokrycia kosztów pomocy pielęgnacyjnej, o której mowa w ust. 1, pomoc finansową w 

pierwszej kolejności przyznaje się kombatantom lub innym osobom uprawnionym, 

wymagającym takiej pomocy, którzy przekroczyli 70 lat życia. 

2a. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również wdowom lub wdowcom - 

emerytom, rencistom lub inwalidom pozostałym po kombatantach i innych osobach 

uprawnionych. 

3. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonuje podziału 

środków na pomoc pieniężną, o której mowa w ust. 1, 2 i 2a. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym gminie. Pomoc tę przyznaje i 

udziela jej kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upoważnienia rady gminy. 

W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego pomoc tę przyznają i 

udzielają jej - Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP. 

4a. Do postępowania w sprawie pomocy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, formy i 

tryb przyznawania i udzielania pomocy, o której mowa w art. 19. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych na wniosek kombatanta, innej osoby uprawnionej lub osoby, o 

której mowa w ust. 2a, może przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach niż 

określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony).] 

<Art. 19. 

1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana 

pomoc pieniężna.  
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2. Pomoc pieniężna może być również przyznana na częściowe pokrycie kosztów 

zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych 

do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej. 

3. Pomoc pieniężną w pierwszej kolejności przyznaje się osobom wymagającym takiej 

pomocy, które ukończyły 85 lat. 

4. Pomoc pieniężna przysługuje również pozostałym po kombatantach oraz innych 

osobach uprawnionych wdowom lub wdowcom – emerytom, rencistom, inwalidom, 

osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne.> 

 

<Art. 19a. 

1. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli:  

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 220% kwoty, o której 

mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „najniższą emeryturą”; 

2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% 

najniższej emerytury; 

3) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury – w przypadku 

gdy wnioskodawca pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego. 

2. Pomoc pieniężna może być przyznana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej 

egzystencji – w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej 

emerytury. 

3. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie: 

1) pomocy doraźnej – jednorazowej: 

a) w przypadku trudnej sytuacji materialnej, także w razie zaistnienia zdarzeń 

losowych – do wysokości 150% najniższej emerytury, 

b) na częściowe pokrycie kosztów: 

– zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, 

– dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa  

– do wysokości 300% najniższej emerytury; 

2) pomocy okresowej – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, w 

szczególności na: 

a) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku 

długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu 

leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów opieki 

zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, 

b) usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia, 

c) opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami 

wojennymi. 
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4. Pomoc pieniężną w formie okresowej wypłaca się do czasu ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę jej przyznania, jednak nie dłużej niż do końca terminu 

określonego w decyzji przyznającej tę pomoc. 

Art. 19b. 

1. Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej należy do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez gminę. 

2. W przypadku osób pobierających renty z tytułu inwalidztwa wojennego ustalenie 

prawa do pomocy pieniężnej i jej wypłata należy do zadań Związku Inwalidów 

Wojennych RP. 

3. Podziału środków finansowych na pomoc pieniężną dokonuje Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Art. 19c. 

1. Pomoc pieniężna może być przyznana na wniosek osób, o których mowa w art. 19 

ust. 1 i 4. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 19 ust. 

1 i 4. W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa 

się w Związku Inwalidów Wojennych RP. 

Art. 19d. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kombatantom i innym osobom 

uprawnionym, a także pozostałym po nich wdowom lub wdowcom – emerytom, 

rencistom, inwalidom, osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub 

uposażenie rodzinne, na ich wniosek, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach, niż 

określone w art. 19a ust. 1 i 2. 

Art. 19e. 

1. Do spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej przez gminę stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14 i 16, art. 8 ust. 3–6 i ust 9–13, art. 11 ust. 1, 

art. 12 i art. 13, art. 100, art. 101 ust. 2, 3, 6 i 7, art. 104 i art. 105, art. 106 ust. 1 i 3–

6, art. 106a, art. 107, art. 109 i art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). 

2. Do postępowania w sprawie przyznania pomocy pieniężnej przez Związek 

Inwalidów Wojennych RP lub Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 

Art. 19f. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy 

pieniężnej, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności postępowania przy 

jej przyznawaniu.> 

 

Art. 20. 

1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 

50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. 
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2. Kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom i inwalidom oraz 

osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, poza 

uprawnieniami określonymi w ust. 1, przysługuje: 

[1) ulga w wysokości 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego kolejowego w: 

a) 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych i autobusowego w komunikacji 

zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, 

b) 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów 

jednorazowych;] 

<1) ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami 

publicznego transportu zbiorowego: 

a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz 

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie 

biletów jednorazowych, 

b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na 

podstawie biletów jednorazowych;> 

2) dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego, o którym 

mowa w art. 15; 

[3) ryczałt energetyczny w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii 

elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm 

ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, z uwzględnieniem pkt 4;] 

<3) ryczałt energetyczny w wysokości 165,71 zł miesięcznie;> 

4) w 2002 r. ryczałt energetyczny za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i 

cieplnej na cele domowe w wysokości 88,23 zł. 

2a. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, 

korzystająca z przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości 

stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością 

za pełnopłatny przejazd w klasie 2. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przysługują również wdowom lub wdowcom - 

emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub 

uposażenie rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych. 

3a. W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub 

rentowego przysługuje jeden dodatek kompensacyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

3b. W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub 

rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 

<3c. Ryczałt energetyczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, podlega corocznie waloryzacji 

od dnia waloryzacji emerytur i rent.  

3d. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza, w formie 

komunikatu, w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

w terminie do 7. dnia roboczego lutego każdego roku, należną od terminu 

waloryzacji kwotę ryczałtu energetycznego. 
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3e. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty ryczałtu energetycznego w wysokości 

przysługującej w dniu poprzedzającym termin waloryzacji przez wskaźnik, o 

którym mowa w ust. 3g. 

3f. W wyniku waloryzacji wysokość ryczałtu energetycznego nie może ulec zmniejszeniu. 

3g. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 

dnia 31 stycznia każdego roku, średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych 

nośników energii w poprzednim roku kalendarzowym.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

[5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1.] 

<5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych 

przejazdów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, mając na względzie konieczność 

zapewnienia identyfikacji osób uprawnionych do ulgowych przejazdów.> 

6. Właściwe organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego 

i ich związków określają szczegółowe zasady stosowania ulg i uprawnień, o których 

mowa w ust. 1-3. 

 

Art. 20
1
. 

1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, które łącznie spełniają następujące 

warunki: 

1) nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa 

do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego, 

2) nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej 

podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności 

gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, 

3) osiągnęły wiek 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni, 

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, o którym mowa w art. 

15 ust. 1. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują także uprawnienia określone w art. 20 

ust. 2. 

<2a. Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny oraz 

ryczałt energetyczny są wypłacane osobom, o których mowa w ust. 1, kwartalnie w 

trzecim miesiącu kwartału.> 

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy 

przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.] 

<3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1, świadczenia 

w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu 
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energetycznego, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawności 

postępowania przy ich przyznawaniu i wypłacaniu.> 

 

Art. 22. 

[1. O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21, orzeka Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnione, na 

podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji 

stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub 

represji. Rekomendacji udziela się bez względu na to, czy osoba ubiegająca się o 

uprawnienia zgłosi zamiar wstąpienia do stowarzyszenia. Na podstawie decyzji o 

przyznaniu przez Kierownika uprawnień określonych w ustawie Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje odpowiednie zaświadczenie.] 

<1. O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21, orzeka, w drodze decyzji 

administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

lub osoby przez niego upoważnione, na podstawie udokumentowanego wniosku 

zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla 

określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji. Rekomendacji udziela 

się bez względu na to, czy osoba ubiegająca się o uprawnienia zgłosi zamiar 

wstąpienia do stowarzyszenia. Na podstawie decyzji o przyznaniu uprawnień 

określonych w ustawie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych wydaje odpowiednie zaświadczenie.> 

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, wydawane są zaświadczenia potwierdzające 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 20 ust. 3, z tym że w przypadku gdy zmarły 

małżonek (małżonka) posiadał potwierdzone uprawnienia, rekomendacja nie jest 

wymagana. 

3. (utracił moc). 

[4. Wnioski o przyznanie uprawnień z tytułów określonych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i w art. 2 pkt 

7 mogą być kierowane w trybie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 1999 r.] 

 

Rozdział 6 

[Źródła i sposób finansowania niektórych świadczeń] 

<Źródła i sposób finansowania oraz sposób wypłacania niektórych świadczeń> 

 

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) finansowanie kosztów zadań administracyjnych i opiekuńczych, wykonywanych na 

rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym przez 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych] 
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<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. 

2. Środki przeznaczone na pomoc realizowaną przez kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, [Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych] 

<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 – [Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych] 

<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 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). 

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. 24. 

[1. Świadczenia pieniężne przewidziane dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz 

pozostałych po nich członków rodzin, a także dodatek kompensacyjny określony w art. 20 

ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz ryczałt energetyczny określony w art. 20 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 są 

wypłacane przez właściwe organy rentowe ze środków będących w dyspozycji tych 

organów i finansowane z budżetu państwa. Świadczenia te oraz dodatek kompensacyjny i 

ryczałt energetyczny wraz z odsetkami za opóźnienie w ustaleniu prawa do nich lub ich 

wypłaty oraz koszty obsługi podlegają refundacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z dotacji budżetu państwa.] 

<1. Świadczenia pieniężne przewidziane dla kombatantów, innych osób uprawnionych 

i pozostałych po nich członków rodzin, dodatek kompensacyjny określony w art. 20 

ust. 2 pkt 2 i ust. 3, ryczałt energetyczny określony w art. 20 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz 

odsetki za opóźnienie w ustaleniu prawa do nich lub ich wypłaty są wypłacane przez 

właściwe organy emerytalne lub rentowe i finansowane wraz z kosztami ich obsługi 

z budżetu państwa.> 

2. Świadczenia, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, o których mowa w ust. 

1, przysługujące osobom otrzymującym uposażenie w stanie spoczynku albo uposażenie 

rodzinne wypłacają ze środków budżetu państwa jednostki wypłacające te uposażenia. 

Jeżeli jednak osoby te są uprawnione także do pobierania świadczenia o charakterze 

rentowym, świadczenia, o których mowa w ust. 1, wypłaca właściwy organ rentowy. 

 

<Art. 24a. 

1. Na wniosek kombatanta lub innej osoby uprawnionej, zamieszkałych za granicą w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą 

Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych 

przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenia pieniężne, dodatek 

kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, wypłaca się wraz z emeryturą, rentą, 

uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi świadczeniami, w państwie 

zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie 

wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym 

przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się do kombatantów i innych osób uprawnionych, którzy są 

uprawnieni do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, o którym mowa 

w art. 20
1
 oraz do dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego, mimo 

braku prawa do emerytury lub renty, uposażenia w stanie spoczynku albo 

uposażenia rodzinnego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do kombatantów i innych osób uprawnionych 

zamieszkałych za granicą w państwie, z którym Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy 

umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca 

transfer emerytur lub rent.> 

 

<Rozdział 6a 

Baza danych osób uprawnionych 

Art. 24b. 

1. W celu zapewnienia możliwości weryfikacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prowadzi, w formie 

elektronicznej, bazę danych osób mających uprawnienia z tytułów określonych w 

art. 1–4, zwaną dalej „bazą danych osób uprawnionych”, zawierającą informacje 

posiadane przez Szefa Urzędu, w tym informacje udostępniane przez podmioty 

określone w ust. 3. 

2. W bazie danych osób uprawnionych są przetwarzane następujące informacje 

dotyczące tych osób:  

1) imię lub imiona oraz nazwisko; 

2) adres miejsca zamieszkania; 

3) data urodzenia; 

4) numer PESEL, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL  

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

5) informacja o rodzaju przyznanego świadczenia: rencie, rencie inwalidy 

wojennego, rencie osoby represjonowanej, dodatku kombatanckim, świadczeniu 

w wysokości dodatku kombatanckiego. 

3. Do nieodpłatnego przekazywania informacji do bazy danych osób uprawnionych 

w zakresie określonym w ust. 2 są obowiązane następujące podmioty: Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład 

Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowe biura 

emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Minister Sprawiedliwości w 

zakresie spraw dotyczących sędziów w stanie spoczynku oraz Prokurator Generalny 

w zakresie spraw dotyczących prokuratorów w stanie spoczynku. 
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4. Podmioty określone w ust. 3 przekazują Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych informacje do bazy danych osób uprawnionych do 15. 

dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału w roku 

kalendarzowym. 

Art. 24c. 

1. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych aktualizuje bazę 

danych osób uprawnionych i przekazuje nieodpłatnie informacje zawarte w tej 

bazie Narodowemu Funduszowi Zdrowia w terminie 14 dni od dnia przekazania 

informacji do bazy danych osób uprawnionych przez podmioty określone w art. 24b 

ust. 3.  

2. Podczas aktualizowania bazy danych osób uprawnionych Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych usuwa z bazy danych informacje o danej 

osobie uprawnionej w razie zgonu tej osoby lub wydania decyzji o pozbawieniu jej 

uprawnień określonych w ustawie. 

3. W celu uzyskania informacji o zgonach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych korzysta ze zbioru danych osobowych PESEL, na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).> 

 

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 w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich podejmuje Kierownik Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, wydawane są z urzędu lub na wniosek stowarzyszeń 

kombatanckich albo Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej lub Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, a także w wyniku 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. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i 

przywrócenia uprawnień kombatanckich w stosunku do osób, o których mowa w ust. 2, 

oraz zasady przeprowadzania weryfikacji określi w drodze rozporządzenia Prezes Rady 

Ministrów.] 

<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.> 

 

Art. 30. 

1. Wnioski o nadanie odznaczeń upamiętniających udział w walkach o niepodległość i 

suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej, z własnej inicjatywy lub na wniosek stowarzyszeń kombatanckich: 

1) Minister Obrony Narodowej - w stosunku do osób, o których mowa w art. 1, 

2) [Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych] <Szef 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych> - w stosunku do 

osób, o których mowa w art. 2 i 4 

- na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

[2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień Ministra Spraw Zagranicznych do przedstawiania 

wniosków o nadanie tych odznaczeń.] 

<2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień ministra właściwego do spraw zagranicznych 

do przedstawiania wniosków o nadanie tych odznaczeń.> 

3. Przepisy dotyczące postępowania w sprawach nadawania odznaczeń, niepozostające w 

sprzeczności z ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA 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.) 

 

Art. 2a. 

[1. Osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1, przysługuje ryczałt energetyczny w wysokości 

50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele 

domowe, obliczany na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z uwzględnieniem ust. 4.] 
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<1. Osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1, przysługuje ryczałt energetyczny 

określony w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.> 

2. Ryczałt energetyczny przysługuje również wdowom po żołnierzach, o których mowa w 

art. 1 ust. 1, pobierającym emeryturę lub rentę. 

3. W razie zbiegu prawa do ryczałtu energetycznego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z 

innych tytułów przysługuje jeden ryczałt energetyczny. 

4.  W 2002 r. ryczałt energetyczny za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej 

na cele domowe wynosi 88,23 zł. 

 

 

 

USTAWA 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.) 

 

Art. 4. 

[1. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Kierownika Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwanego dalej "Kierownikiem Urzędu", na 

podstawie wniosku zainteresowanej osoby, zaopiniowanego przez właściwe 

stowarzyszenie osób poszkodowanych, i dokumentów oraz dowodów potwierdzających 

rodzaj i okres represji. 

2. Kierownik Urzędu może upoważnić inne osoby będące pracownikami Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych do wydawania decyzji, o których mowa w 

ust. 1.] 

<1. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosku zainteresowanej 

osoby, zaopiniowanego przez właściwe stowarzyszenie osób poszkodowanych, i 

dokumentów oraz dowodów potwierdzających rodzaj i okres represji. 

2. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może upoważnić 

inne osoby będące pracownikami Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1.> 

3.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty i 

dowody potwierdzające rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowy tryb 

postępowania w sprawie składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1. 

4. W zakresie postępowania dotyczącego ustalenia lub odmowy przyznania świadczenia 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5.  (utracił moc). 

6.  (uchylony). 

 

 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 743 i 984) 

Art. 31. 

1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy: 

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; 

2) funduszy emerytalnych; 

3) pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej i społecznej; 

4) przeciwdziałania patologiom; 

5) rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i 

gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 

a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

6) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych; 

7) kombatantów i osób represjonowanych; 

8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych 

świadczeń leczniczych; 

9) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności 

przez organizacje pożytku publicznego; 

10) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, 

podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji 

pozarządowych. 

2. (uchylony). 

2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. 

[3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.] 

<3. Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Szef Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

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

 

Art. 117. 

1. Okresy składkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. d 

i pkt 4-17, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7, oraz okresy, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 1, mogą być uwzględnione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami 
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(zaświadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej bądź uznane 

orzeczeniem sądu, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. 

2. Przypadające po dniu wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1, oraz dane o podstawie 

wymiaru składek i wysokości wpłaconych składek podlegają uwzględnieniu na podstawie 

informacji zarejestrowanych na koncie ubezpieczonego. 

3. Okresy osadzenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na mocy wyroku - potwierdza 

prezes sądu okręgowego, a w przypadku osadzenia bez wyroku - Prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

[4. Okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 6a, mogą być udowodnione 

dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny tych dokumentów i zeznań dokonuje, w 

drodze decyzji, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego.] 

<4. Okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 6a, mogą być 

udowodnione dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny tych dokumentów 

i zeznań dokonuje, w drodze decyzji, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.> 

5. (uchylony). 

 

Art. 132. 

<1.> Emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się na jego 

wniosek - osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju albo na 

prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, 

inny niż rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego 

instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że 

umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 

<2. Do wypłaty świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń przewidzianych 

przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, zamieszkałym za granicą, stosuje się zasady 

określone w tych przepisach.> 

 

 

 

USTAWA 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) 

Art. 3. 

1. Mianowanie żołnierza następuje na wniosek: 
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1) władz naczelnych związków i stowarzyszeń kombatanckich - w odniesieniu do 

własnych członków, 

2) wojskowych komendantów uzupełnień właściwych ze względu na miejsce stałego 

pobytu żołnierza lub jego czasowego pobytu trwającego ponad trzy miesiące - w 

odniesieniu do żołnierzy nie należących do żadnej organizacji kombatanckiej, 

3) attachés wojskowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych - w odniesieniu 

do osób mających obywatelstwo polskie i zamieszkujących za granicą, 

4) zainteresowanego - w przypadku gdy podmioty wymienione w pkt 1-3 nie wystąpiły 

z takim wnioskiem; w tym przypadku wnioski składa się za ich pośrednictwem. 

[2. Wnioski o mianowanie żołnierza składa się do Kierownika Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, który po sprawdzeniu, czy odpowiadają 

warunkom określonym w ustawie, przedstawia je Ministrowi Obrony Narodowej.] 

<2. Wnioski o mianowanie żołnierza składa się do Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, który po sprawdzeniu, czy odpowiadają 

one warunkom określonym w ustawie, przedstawia je Ministrowi Obrony 

Narodowej.> 

3. Jeżeli wniosek nie zawiera niezbędnych danych, które mogą mieć wpływ na mianowanie 

na odpowiedni stopień wojskowy, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w 

terminie 3 miesięcy pod rygorem zwrotu wniosku lub rozpatrzenia go z uwzględnieniem 

wyłącznie danych w nim zawartych. 

4. Wzór wniosku o mianowanie żołnierza stanowi załącznik do ustawy. 

 

ZAŁĄCZNIK 

............................. 

(organ sporządzający wniosek) 

WNIOSEK O MIANOWANIE 

żołnierza na stopień wojskowy ...................... 

 
1. Imię i nazwisko, imię ojca 

 

 2. PESEL 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. Data i miejsce urodzenia 

 

 

 

 

 4. Adres zamieszkania i WSzW i WKU właściwe 

   dla miejsca zamieszkania 

 

5. Stopień wojskowy 

 

 

a) aktualny 

 

  
 

nr rozkazu i data nadania 

 

 

 

 

 przez kogo nadany 

 

 z jakiego tytułu nadany 

 

b) poprzedni*) 

 

nr rozkazu i data nadania 

 

 

 

 przez kogo nadany 

 

 

 z jakiego tytułu nadany 

 

 

6. Okresy służby i nazwa formacji zbrojnej 
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Data .............. pieczęć   podpis sporządzającego wniosek  

[7. Adnotacje Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

Data .............. pieczęć             podpis  

                                                 Kierownika Urzędu ds. Kombatantów  

                                                 i Osób Represjonowanych] 

 

<7. Adnotacje Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

 

Data ................... pieczęć 

 

podpis Szefa Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych> 

_______________ 

* Wypełnia się wyłącznie w przypadku wniosku o mianowanie na kolejny stopień oficerski. 

 

 

 

USTAWA 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.) 

[Art. 47c. 

Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają 

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach.] 

<Art. 47c. 

1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz 

kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.  

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń 

opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza 

kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o 

której mowa w art. 20 ust. 2. 

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 

2, w dniu zgłoszenia.  

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, 

świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą 

z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu 
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ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie 

późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w 

miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, 

odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną 

informację o uprawnieniach określonych w ust. 1–4. 

6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza 

kolejnością na podstawie art. 24a–24c.> 

 

Art. 73. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: 

1) uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem 

przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem 

ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy 

uczniów lub słuchaczy; 

2) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach 

pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach 

pomocy społecznej, powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z 

końcem pobytu w placówce bądź domu; 

3) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez 

ośrodek pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a 

wygasa z dniem uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, 

nie później niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku 

szkolnego; ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka spełniającego przesłanki określone w art. 66 

ust. 1 pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi, 

iż warunki materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają 

jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w art. 68; 

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji 

lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem 

ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy 

studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, powstaje z dniem przyjęcia do 

wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego 

odpowiedników, a wygasa z dniem ukończenia 25. roku życia albo wystąpienia z 

wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego 

odpowiedników; 

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, powstaje z dniem przyznania 

stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, powstaje z dniem uzyskania statusu 

bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu; 

7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, powstaje z dniem nabycia prawa do 

stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do niego; 
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8) osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny 

obejmuje okres od dnia przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia 

utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego - do jego 

wygaśnięcia, a w odniesieniu do osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 

25 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania 

prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania 

zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 

pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania; 

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem 

zakończenia realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu integracji, a wygasa z dniem zakończenia lub 

wstrzymania realizacji tego programu; 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30: 

a) powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego 

programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji 

programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o 

zatrudnieniu socjalnym, 

b) powstaje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z 

dniem zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub zaprzestania realizacji 

kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej; 

[14) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, powstaje z dniem złożenia w Urzędzie 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o niepodleganiu 

przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków;] 

<14) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, powstaje z dniem złożenia 

Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

oświadczenia o niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i 

braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem 

ustania tych warunków;> 

14a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie 

rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tego warunku; 

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, powstaje z dniem rozpoczęcia urlopu, a 

wygasa z dniem zakończenia urlopu; 
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15a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem osobistej 

opieki nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowania tej opieki; 

16) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w którym 

świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym 

świadczenie to przestaje być wymagalne; 

17) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powołania na 

członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

17a) ławników sądowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, powstaje z dniem 

wyboru na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub 

wcześniejszego wygaśnięcia mandatu; 

18) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, powstaje z dniem przyznania 

stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

19)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, obejmuje okres od dnia przyznania 

prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia utraty prawa do 

jego pobierania. 

 

Art. 75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja 

wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z 

zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim 

samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, 

jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 
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5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo 

z własnej inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2) Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3) agencja zatrudnienia, 

4) instytucja szkoleniowa, 

5) instytucja dialogu społecznego, 

6) instytucja partnerstwa lokalnego, 

7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

8) jednostka naukowa, 

9) organizacja pracodawców, 

10) związek zawodowy, 

11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 

późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 

1370). 

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej. 

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy 

społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której 
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mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

[14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.] 

<14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym 

mowa w art. 73 pkt 14a. 

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 

się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 

obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

Art. 86. 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1) (uchylony); 

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej; 

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18, 

przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, 

opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, 

a uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie 

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła 

lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza; 

5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka 

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia; 
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7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn 

określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy; 

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 

9)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, opłaca wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta; 

10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy 

rodzinie realizujące indywidualny program integracji; 

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej 

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do 

uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek pomocy 

społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której 

mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

[12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych;] 

<12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych;> 

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a-32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

13a) osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od 

podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną 

Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia 

doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia; 

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 

określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 

opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15, a także 

osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły 

wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i 

niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu 

emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 

odrębnych przepisów, są finansowane z budżetu państwa. 

2a. (uchylony). 

3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki 

samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów 

duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich 
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odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku 

dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego. 

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z 

budżetu państwa. 

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do 

ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego 

dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. 

 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz 

działa w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych 

świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

3) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a) finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26; 

4) wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych; 

6) monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7) promocja zdrowia; 

8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9) prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie 

ochrony zdrowia; 

10) wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 

102 ust. 5 pkt 29; 

[11) monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-art. 

24c, art. 44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 12 i 13.] 
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<11) monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a–

24c, art. 44 ust. 1a–1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 

i 13.> 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 4a, 

2) kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły 

ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych 

czynności ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa 

medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4a, obciąża Fundusz kosztami tych 

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw 

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1) potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2) przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3) przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4) przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5) wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisowo działalności leczniczej. 

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka 

organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 

9. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA 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) 

 

[Art. 5. 

Organem właściwym w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego jest Kierownik Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.] 

<Art. 5. 

Organem właściwym w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego jest Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

 

Art. 6. 

[1. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczenia pieniężnego przez Kierownika Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie 

informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów dotyczących okoliczności 

uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 

2, oraz o przekazanie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.] 

<1. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczenia pieniężnego przez Szefa Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o 

przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów 

dotyczących okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego, o 
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których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, oraz o przekazanie uwierzytelnionych kopii tych 

dokumentów.> 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071, z późn. zm.) nie stosuje się. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje skarga do sądu administracyjnego na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). 

5. Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia 

jej otrzymania przez sąd. 

 

Art. 8. 

1. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

2. Wypłaty dokonuje się w formie wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w 

terminie miesiąca od dnia doręczenia członkowi rodziny decyzji o przyznaniu 

świadczenia pieniężnego. 

[3. Wypłata świadczenia pieniężnego następuje z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.] 

<3. Wypłata świadczenia pieniężnego następuje z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

 


