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Stanowisko Rady Ministrów 

wobec poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099) 

 

I. Proponowane rozwiązania 

Poselski projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099), jak wskazują Wnioskodawcy w uzasadnieniu do 

tego projektu, ma na celu szczególne uhonorowanie i otoczenie szczególną opieką osób 

najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażając własne życie i zdrowie 

walczyły zbrojnie o jej niepodległość i suwerenność. 

W projekcie ustawy zawarta została propozycja utworzenia Korpusu Weteranów Walk  

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym patronat sprawowałby Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Korpusu miałyby wchodzić osoby, które brały udział  

w walkach zbrojnych o niepodległość lub ustalanie granic Państwa Polskiego, przy czym 

udział w tych walkach dotyczyłby okresu do 8 maja 1945 r., a także – po zakończeniu 

II wojny światowej – w walkach przeciw reżimowi komunistycznemu na terytorium Polski  

w granicach z dnia 31 sierpnia 1939 r., jak i w granicach powojennych, oraz osoby 

odznaczone orderem Krzyża Wojskowego. Podstawowym wyróżnikiem weteranów  

(w stosunku np. do niektórych kombatantów) miałby być czynny zbrojny udział w walkach 

mających na celu odzyskanie lub obronę niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, 

które swoimi działaniami zaprzeczyły patriotycznej postawie, z uwagi na podejmowane 

działania lub zatrudnienie, pełnione służby oraz funkcje w określonych organach, w tym 

bezpieczeństwa, służb wojskowych, nie miałyby możliwości uzyskania statusu weterana.  

Status weterana nadawałby Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), w drodze 

decyzji administracyjnej. Wniosek o nadanie statusu weterana mogłaby złożyć osoba 

zainteresowana (lub jej pełnomocnik) do Szefa BBN, za pośrednictwem Kierownika Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR). Natomiast w stosunku do 

osób posiadających w dniu wejścia w życie projektowanej regulacji uprawnienia 

kombatanckie nadane na podstawie 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), zwanej dalej „ustawą o kombatantach”, postępowanie o nadanie 

statusu weterana byłoby wszczynane na wniosek Kierownika UdSKiOR, po uzyskaniu zgody 
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osoby uprawnionej. Ponadto przyjęto możliwość wszczęcia postępowania o nadanie statusu 

weterana z urzędu. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień wynikających  

ze statusu weterana byłaby legitymacja weterana wystawiana przez Szefa BBN.  

Projekt zawiera regulacje dotyczące utworzenia w ramach Korpusu Weteranów organu  

o charakterze opiniodawczo-doradczym, którym zgodnie z projektem miałaby być Rada 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W jej skład wchodziłoby od  

7 do 15 członków pełniących swoje funkcje społecznie. Obsługę Rady zapewniałoby BBN. 

W projekcie tym zawarte zostały również uprawnienia, które miałyby przysługiwać 

weteranom. Podstawowym uprawnieniem miałby być dodatek weterana w wysokości 200 zł 

miesięcznie, podwyższany przy zastosowaniu waloryzacji. Dodatek ten finansowany byłby  

z budżetu państwa.  

W przypadku śmierci weterana przysługiwałby zasiłek pogrzebowy w wysokości 

400% przeciętnego wynagrodzenia w dniu śmierci weterana, jeżeli koszty pogrzebu 

poniosłyby osoby najbliższe zmarłemu, jak małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo.  

W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosłyby inne osoby bądź instytucje, to zasiłek ten 

przysługiwałby w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej jednak niż 

wskazane 400%. Zasiłek byłby wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Na rzecz tego Funduszu następowałaby refundacja zasiłku i kosztów jego obsługi  

z dotacji budżetu państwa.  

W projekcie zaproponowano także, aby pochówek weterana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej odbywał się w wojskowej asyście honorowej.  

Zawarto także regulacje, na podstawie których weterani mogliby korzystać poza 

kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz  

z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także mieliby prawo do bezpłatnego 

zaopatrzenia w oznaczone leki oraz wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 

i środki pomocnicze, na zasadach określonych dla inwalidów wojennych. Koszty świadczeń 

byłyby pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i na rzecz tego Funduszu 

refundowane z dotacji budżetu państwa.  

W projekcie również określono, że udzielanie pomocy weteranom w realizacji 

przysługujących im uprawnień z zakresu opieki zdrowotnej, organizacja obchodów rocznic, 

świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie  

w drodze wyjątku emerytur i rent, analiza sytuacji życiowej oraz podejmowanie w tym 
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zakresie stosownych inicjatyw należałoby do zadań administracji rządowej, realizowanych 

przez powiaty oraz wojewodów.  Środki na realizację tych zadań miałyby być zapewnione  

z budżetu państwa.  

Projekt przewiduje także zmiany w przepisach obowiązujących ustaw, które 

wynikałyby z konieczności uwzględnienia postanowień projektowanych zmian.  

Wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu ustawy podnoszą, że wejście w życie 

przedmiotowego projektu pociągnie za sobą skutki dla budżetu państwa, związane 

z finansowaniem proponowanych rozwiązań, których dokładne oszacowanie na obecnym 

etapie nie jest w pełni możliwe. Przyjmują, że beneficjentami projektowanej ustawy byłoby 

około 60-80 tys. osób.  

 

II. Opinia o projekcje 

Wniesiony do Sejmu  w dniu 7 grudnia 2012 r. przez grupę posłów projekt ustawy  

o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099) jest 

analogiczny jak projekt, który w poprzedniej  kadencji Sejmu w dniu 4 listopada 2008 r. 

został wniesiony przez Pana Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

(druk nr 1367).  

Należy podkreślić, że wniesiony w poprzedniej kadencji Sejmu prezydencki projekt 

ustawy (druk nr 1367) został przez Radę Ministrów oceniony negatywnie.  

Należy zauważyć, że przepisami ustawy o kombatantach, uregulowana została sprawa 

uprawnień przysługujących kombatantom oraz osobom represjonowanym.  

Uprawnienia te przysługują osobom, które brały udział w wojnach, działaniach 

zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych oraz 

organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uprawnienia te przysługują również osobom, które z przyczyn politycznych, 

narodowościowych, religijnych i rasowych podlegały represjom wojennym i okresu 

powojennego.   

Osobom tym, po potwierdzeniu ich działalności przez Kierownika UdSKiOR, 

przysługują uprawnienia kombatanckie, obejmujące między innymi: 

– świadczenia pieniężne, tj. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, dodatek  

kompensacyjny, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

– możliwość wystąpienia do Kierownika UdSKiOR o przyznanie jednorazowej pomocy 

pieniężnej ze względu na ciężką sytuację materialną,  
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– 50% ulgę przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,  

– ulgę w wysokości 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach określonymi środkami 

transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, 

– pierwszeństwo do: środowiskowej opieki socjalnej, uzyskania miejsc w domach pomocy 

społecznej i pierwszeństwo do opieki zdrowotnej. 

Kombatantom i osobom represjonowanym, będącym inwalidami wojennymi, 

przysługują również świadczenia pieniężne i inne uprawnienia, określone przepisami 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, z późn. zm.). W związku z tym osoby  

te mogą korzystać z uprawnień inwalidów wojennych, obejmujących między innymi: 

- prawo do renty inwalidy wojennego, wynoszącej odpowiednio 100% bądź 75% podstawy jej 

wymiaru w zależności od stopnia niepełnosprawności inwalidy wojennego. Renta ta wolna 

jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, 

– wypłatę świadczeń zbiegowych, tj., w zależności od wyboru osoby zainteresowanej, 

wypłatę renty inwalidy wojennego powiększonej o połowę emerytury albo emeryturę 

powiększoną o połowę renty inwalidy wojennego,  

– prawo do dodatku pielęgnacyjnego w wysokości i na zasadach określonych w przepisach 

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

Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) (dodatek ten z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje w wysokości 

zwiększonej o 50 %),  

– ulgę 100% przy przejazdach tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej, bez względu 

na miejsce zamieszkania (uprawnienie przysługuje także przewodnikowi inwalidy 

wojennego całkowicie niezdolnemu do pracy i do samodzielnej   egzystencji),  

– ulgę odpowiednio w wysokości 37% oraz 78% w komunikacji krajowej przy przejazdach 

środkami określonego publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, 

– zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, 

– pierwszeństwo w umieszczeniu, na wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy 

społecznej.   

Poselski projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu szczególne uhonorowanie i otoczenie szczególną opieką 

osób najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażając własne życie  

i zdrowie walczyły zbrojnie o jej niepodległość i suwerenność. 
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Jednakże zawarte w poselskim projekcie rozwiązania budzą wątpliwości.  

W odróżnieniu od przepisów ustawy o kombatantach określających działalność kombatancką  

i działalność z nią równorzędną oraz rodzaj represji wojennych i okresu powojennego,  

z których to tytułów przysługują uprawnienia kombatanckie, w poselskim projekcie ustawy 

nie zostały sprecyzowane różnice między pojęciem „kombatant” i „weteran”, a przesłanki 

włączania i wykluczania z Korpusu Weteranów są nieprecyzyjne i nieostre.  

Brak precyzyjnego określenia tych tytułów może budzić wątpliwości, które osoby 

powinny wejść w skład Korpusu Weteranów. 

Wątpliwości budzą także projektowane rozwiązania dotyczące nadawania statusu 

weterana przez Szefa BBN. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest podmiotem, przy 

pomocy którego Prezydent RP wykonuje swoje uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa  

i obronności (art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2012 r. poz. 461). Tymczasem projekt przewiduje zadania 

o charakterze socjalnym, a nie o charakterze z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Ponadto koniecznym jest wskazanie, że Kierownik UdSKiOR byłby angażowany  

w każde postępowanie administracyjne i wydawałby swoją opinię na temat spełniania przez 

zainteresowanego warunków otrzymania statusu weterana. 

Należy przypuszczać, że osoby starające się o status weterana przedłożą dokładnie te 

same dokumenty, które przedłożyły starając się o uprawnienia kombatanckie.  

W związku z tym, że Kierownik UdSKiOR musiałby wydawać opinię na temat 

całokształtu zebranego materiału dowodowego w formie określonego aktu prawnego,  

przekazanie  Szefowi BBN uprawnienia do nadania statusu weterana wydaje się bezzasadne.  

Ponadto niejasne są kryteria, pozwalające Szefowi BBN wszczynać postępowanie 

o nadanie statusu weterana z urzędu, przy czym nie jest jasne, czy w takim postępowaniu jest 

przewidziany udział Kierownika UdSKiOR jako organu opiniującego. Zważywszy na fakt,  

że opinia Kierownika UdSKiOR jest obligatoryjna w sprawach wszczynanych na wniosek 

strony lub przedkładanych Szefowi BBN, to brak tej opinii w sprawach wszczynanych  

z urzędu wydaje się rozwiązaniem naruszającym zasadę równego traktowania. 

W projektowanych rozwiązaniach dotyczących Rady Weteranów Walk  

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wskazana została jej funkcja opiniodawaczo-

doradcza. Jednakże nie wskazano, dla kogo ta funkcja miałaby być realizowana. Ponadto 

określanie zarządzeniem Szefa BBN organizacji i trybu pracy Rady nie wydaje się konieczne, 

bowiem zakres ten mógłby określać regulamin pracy Rady.  
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Zastrzeżenia budzą także projektowane regulacje dotyczące dodatku weterana  

w wysokości 200 zł, waloryzowanego na zasadach powszechnych.  

Konieczne jest podkreślenie, że zgodnie z generalną zasadą przyjętą przy zbiegu 

dodatku kombatanckiego z dodatkiem za tajne nauczanie, lub z tytułu pracy przymusowej  

na rzecz III Rzeszy lub ZSRR,  przysługuje tylko jeden z tych dodatków, tj. dodatek wyższy 

lub wybrany przez osobę zainteresowaną.  

Z projektowanych regulacji wynika, co zresztą podkreślają wnioskodawcy projektu,  

że dodatek weterana byłby wypłacany niezależnie od innych świadczeń przysługujących 

weteranom na mocy odrębnych przepisów, tj. dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne 

nauczanie. 

Przyjęcie takich rozwiązań prowadziłoby do sytuacji, że – przykładowo – weteran  

i jednocześnie kombatant byłby właściwie z tego samego tytułu uprawniony do dodatku 

weterana i dodatku kombatanckiego.  

Kwestią nieznajdującą uzasadnienia jest przyznanie zasiłku pogrzebowego  

w wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci weterana. 

Ponadto, wynagrodzenie to nie zostało jednoznacznie określone w poselskim projekcie.  

Koniecznym jest podkreślenie, że w przypadku śmierci kombatanta, inwalidy 

wojennego, jak również każdej innej uprawnionej osoby, zasiłek pogrzebowy wynosi  

4000 zł i wypłacany jest  na zasadach  określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia  

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Niewłaściwe jest także finansowanie tego zasiłku z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, z którego finansowane są świadczenia wynikające z pozostawania osób  

w ubezpieczeniu społecznym. Zasiłek pogrzebowy dla weteranów mógłby być finansowany 

wyłącznie ze środków budżetu państwa, określonych w ustawie budżetowej, będących  

w dyspozycji organu wypłacającego ten zasiłek.  

Kolejną kwestią, która wydaje się trudną do realizacji, jest obowiązek towarzyszenia 

asysty honorowanej przy pochówku weterana. Wątpliwości budzą możliwości zapewnienia 

przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wojskowej asysty honorowej w tak szerokim 

zakresie, w jakim przewiduje projekt. Niezależnie od powyższego, konieczne jest 

dookreślenie zasad udziału asysty w pogrzebie weterana – np. komu rodzina winna zgłosić 

fakt śmierci weterana, jak owa asysta miałaby wyglądać itp. Oczywiście konieczne jest 

również wyliczenie kosztów realizacji tego zadania i wskazanie źródła finansowania.  
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Projektowane regulacje, na podstawie których weterani mogliby korzystać poza 

kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz  

z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także mieliby prawo do bezpłatnego 

zaopatrzenia w oznaczone leki oraz wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 

i środki pomocnicze, na zasadach określonych dla inwalidów wojennych, ze względów 

systemowych powinny zostać uregulowane 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.). Wskazanymi przepisami uregulowane zostały podniesione 

kwestie w przypadku inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób represjonowanych. 

Dlatego nie znajduje uzasadnienia uregulowanie tych kwestii w projektowanej ustawie.  

Brak jest uzasadnienia dla propozycji zawartej w projekcie, aby koszty bezpłatnego 

zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne podlegały  refundacji na rzecz Narodowego Funduszu 

Zdrowia w formie dotacji z budżetu państwa. Wydatki na te cele powinny być finansowane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych – dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób 

represjonowanych. Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, osoby represjonowane i inne 

osoby wymienione w wyżej wskazanych przepisach są uprawnione do świadczeń jako osoby 

ubezpieczone; skoro więc weterani mają być również objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, 

brak jest uzasadnienia dla finansowania udzielanych im świadczeń ze środków budżetu 

państwa. 

Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające 

między innymi na  rozszerzeniu w art. 66 ust. 1 pkt 31 tej ustawy, grupy osób podlegających 

ubezpieczeniu zdrowotnemu o Weteranów Walk o Niepodległość RP niepodlegających 

ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierających emerytury lub 

renty. Za osoby te, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 12 wskazanej ustawy, składki opłacać ma 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jednak w uzasadnieniu do projektu 

ustawy nie określono skutków finansowych dla budżetu państwa z tytułu objęcia tych osób 

ubezpieczeniem zdrowotnym.        

Wątpliwości budzą także projektowane regulacje dotyczące udzielania pomocy 

weteranom w realizacji przysługujących im uprawnień z zakresu opieki zdrowotnej, 

organizacja obchodów rocznic, pomoc w przygotowywaniu wniosków o przyznanie w drodze 

wyjątku emerytur i rent, analiza sytuacji życiowej oraz podejmowanie w tym zakresie 
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stosownych inicjatyw, które to zadanie  należałoby do zadań administracji rządowej 

realizowanych przez powiaty oraz wojewodów. 

Wątpliwości te związane są między innymi z niejasnym określeniem, na czym mają 

polegać zadania z zakresu administracji rządowej przypisane powiatowi, czy też 

zobowiązaniem wojewody do udzielania pomocy weteranom w realizacji przysługujących im 

uprawnień. Niewątpliwie nie jest to poziom administracji publicznej, która powinna 

realizować zadania w zakresie zindywidualizowanych form pomocy. Wątpliwości budzi 

również utworzenie stanowiska Pełnomocnika Wojewody do Spraw Weteranów Walk  

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, bez określenia zakresu zadań do realizacji.  

 Szeroki zakres zadań we wspieraniu i pomocy weteranom przypisano samorządom 

powiatowym, minimalizując w uzasadnieniu projektu koszt ich realizacji. Wprawdzie projekt 

zakłada, że będzie to zadanie z zakresu administracji rządowej, czyli środki na jego realizację 

zapewni budżet państwa,  jednak  koszty te zostały  kilkakrotnie zaniżone. 

Należy dodać, że został przygotowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego. Projekt ten, przewiduje utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyższe ulgi dla osób go tworzących przy przejazdach 

środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Ponadto celem projektu jest 

zniesienie barier administracyjnych w korzystaniu z należnych kombatantom i ofiarom 

represji przywilejów, wprowadzenie ułatwień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

wyeliminowanie z systemu prawa przepisów sprzecznych z Konstytucją RP, jak również 

umożliwienie podmiotom realizującym świadczenia dla kombatantów zbieranie danych 

zapobiegających nadużyciom w korzystaniu z nich.   

 

III. Wnioski 

Mając powyższe na uwadze, Rada Ministrów negatywnie ocenia poselski projekt 

ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk 

nr 1099). 


