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Wielce Szanowny Panie Ministrze 

Rada Ministrów postanowiła znowelizować ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

politycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.), uznając takie działanie jako 

element realizowanej polityki historycznej państwa. Podczas posiedzenia Rady 

Ministrów w dniu 27 marca br. zostały przyjęte założenia nowelizacji prawa 

kombatanckiego. Z założeń tych wynika w szczególności, że celem nowelizacji jest 

poszerzenie kręgu benefmicjentów, przy zachowaniu spójności aksjologicznej 

(ustawa ma grupować osoby walczące o niepodległość i najciężej represjonowane z 

powodów politycznych w latach 1939-1989). Jednym z zamiarów nowelizacji prawa 

kombatanckiego jest wprowadzenie przepisów, które uniemożliwiłyby posiadanie 

uprawnień kombatanckich przez osoby, których jedynym tytułem do tych uprawnień 

jest udział w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 (s. 14 założeń). Te 

nowe przepisy nie miałyby zastosowania do osób, które już uzyskały w latach 1997 -

2006 decyzje o potwierdzeniu uprawnień (ochrona praw nabytych). W świetle tych 

założeń zmiana ta miałaby głównie charakter symboliczny, ponieważ dotyczyć będzie 

jedynie osób, które nie przeszły po 1991 r. procesu weryfikacji uprawnień. 

Kwestia ta wywołała już liczne reakcje w kraju i za granicą, w tym parlamentu 
hiszpańskiego. Ukazały się publikacje prasowe na ten temat, w szczególności mam 
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na myśli artykuł zamieszczony w Tygodniku Powszechnym z 24 kwietnia br. pt. 
„Fotografia z królem Carlosem." 

Z założeń nowelizacji prawa kombatanckiego nie wynika jasno, jakimi 
przesłankami kierowano się przy projektowaniu wyłączenia z kręgu beneficjentów 
ustawy osób, które uczestniczyły w Wojnie Domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 i 
kogo w istocie ma dotyczyć ograniczenie uprawnień, określonych w art. 25 ust. 2 pkt 2 
powołanej wyżej ustawy. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 
147), uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Łączę wyrazy szacunku 

/-/ Janusz Kochanowski 


