
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzy Czerwiński 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Ka-

sprzyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Urząd, którym Pan kieruje, zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy osobom, które, mówiąc ogólnie, zostały 

pokrzywdzone przez historię. Polska historia, szczególnie czasy II wojny światowej i lata bezpośrednio po-

wojenne, działania wojenne, okupacja, deportacje, wypędzenia, siłowe wprowadzanie tzw. władzy ludowej 

do naszego kraju – wszystko to zostawiło trwały ślad w naszym narodzie. 

Państwo polskie w istotny sposób pomaga wszystkim pokrzywdzonym, dotkniętym wojną i jej skutkami: 

kombatantom, osobom represjonowanym, wdowom i wdowcom po nich, deportowanym do pracy przymu-

sowej, żołnierzom zastępczej służby wojskowej, niewidomym ofiarom działań wojennych, inwalidom wo-

jennym. Niestety przepisy dotyczące pomocy są porozrzucane po różnych ustawach. Zakres pomocy jest 

różny dla różnych kategorii pokrzywdzonych. Dodatkowo jej formy często nie są już zgodne 

z oczekiwaniami poszczególnych grup adresatów ze względu na upływ czasu i zmianę warunków społecz-

nych. Te fakty rodzą wśród osób uprawnionych niepotrzebne niesnaski i pretensje. 

Zaznaczyć trzeba też, że corocznie na potrzeby realizowane przez urząd przeznaczane są środki ze spe-

cjalnej rezerwy celowej. Nie są one jednak zużywane w całości – część finansów z tej rezerwy po jej rozwią-

zaniu wraca do budżetu państwa. 

Panie Ministrze, czy nie czas już na ujednolicenie w formie jednej ustawy przepisów dotyczących pomocy 

osobom pokrzywdzonym w trakcie II wojny światowej, a także na zrównanie uprawnień poszczególnych 

grup, ich urealnienie i oczywiście podwyższenie świadczeń? Za tym ostatnim przemawia fakt szybkiego 

zmniejszania się liczby osób uprawnionych ze względu na ich wiek. A przecież środków na ewentualne pod-

wyżki świadczeń nie brakuje. Ten postulat odpowiedniego docenienia osób pokrzywdzonych przez obydwu 

najeźdźców i okupantów Polski ma znaczenie tym większe akurat teraz, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu 

II wojny światowej. 

Państwo polskie słusznie domaga się wypłacenia należnych Polsce reparacji wojennych oraz odszkodo-

wań dla swoich obywateli od sprawców II wojny światowej. Godne potraktowanie przez swoje państwo, 

przez swoją ojczyznę Polaków pokrzywdzonych przez historię może stać się dodatkowym argumentem 

w dyskusji, którą Polska będzie toczyć z następcami prawnymi agresorów II wojny światowej. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


