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Pan 
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i Osób Represjonowanych 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że na stronie internetowej Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zamieszczone zostały m.in. 
informacje praktyczne w sprawie wymogów dotyczących dokumentowania 
uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom, pozostałym po kombatantach 
i innych osobach uprawnionych. 

Z powyższych informacji wynika, że decyzję o przyznaniu powyższych 
uprawnień wydaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby 
zainteresowanej. 

Do wniosku należy dołączyć plik dokumentów, a wśród nich: wypełniony 
czytelnie i podpisany kwestionariusz, odpis aktu zgonu małżonka, odpis aktu 
małżeństwa, 2 aktualne fotografie legitymacyjne, dowód posiadania statusu emeryta 
lub rencisty, kserokopię: zaświadczenia o uprawnieniach zmarłego współmałżonka 
lub legitymacji kombatanckiej zmarłego współmałżonka lub dowody potwierdzające 
działalność kombatancką bądź doznane represje - gdy zmarły małżonek nie posiadał 
przyznanych uprawnień, rekomendację właściwego stowarzyszenia zrzeszającego 
kombatantów bądź osoby represjonowane. Ponadto, osoby działające przez 
pełnomocników powinny również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. 

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem. 

Zastrzeżenia może budzić fakt, że przygotowanie tak obszernej dokumentacji 
wymaga od zainteresowanych, najczęściej osób będących już w podeszłym wieku, 
zarówno znacznego wysiłku fizycznego jak i finansowego (konieczność uzyskania 
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wymaganych dokumentów z odpowiednich urzędów i związane z tym stosowne 
opłaty). Należy zauważyć, że 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. 20-21) w sposób bardzo ogólny reguluje kwestie 
obowiązku przedkładania dokumentów przy ubieganiu się o prawo do świadczeń. 
Z tego względu oczekiwanie przedłożenia tak obszernej dokumentacji, bez wyraźnej 
podstawy ustawowej, może nasuwać wątpliwości konstytucyjne. 

Przedstawiając powyższe, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 
proszę Pana Ministra o zajęcie stawiska w tej sprawie oraz w zakresie możliwości 
uproszczenia procedury związanej z dokumentowaniem wniosku o przyznanie 
uprawnień z tej ustawy. 


