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Sianowni Pafishao,

Urzqd do Spra'v I(ombatant6w i Osob Represjonowanych informuje, ze w roku 2018 nie pr:zewidziano
Srodk6w przeznac.zonych do przekazanil ' L 

z zakresu
administracii rzqdowei reahzowanych pftez pienig,nej
kombatantom, ofiarom represji i wdow
wynikaj4cy ch z aft.19b ust 1 ustawy z dna 24 

awnionych

ofarami rrpreyi w(enryych i okresu powE'ennego (tekst 
ach bgdqCItch

I(ombatanci i jLnne osoby uprawnione znajd$qce siE w trudnej sytuacji -oga z;wrocii siE o pomoc
pienigZn4 bezpodrednio do Szefa TJrzgdu do Spraw I(ombatant6w i OsOl Represjonowanlrch- Wz6r
wniosku o przyzn nie pomocy pienig2nei ze 6rodk6w budzetowych bEd4cych w dyspo zycji Szifa UrzEdu
oraz szczesolowe informacje doryczqce procedury wnioskowania o pomoc 14 opuflkowane na stronie
internetowe j Urzqdr-L: www. kombatanci. sov.pl.

Ponadto, w z:,t*tqzku z wynlkajqcym z postQpuj4cego wieku, wzrostem potrzeb 6rodowiska-Lombatanckiego uprzejmie prosimy o zwr6cenie szczegolnej uwagi n 
^rt.18 

ustawy z dnta 24 stycznia
t991, r. o kombahnntach..., kt6ry stanowi, ze ,,kombatanci i inrr. osoby upia*nione konystajQ
z pierwszefstwa do 6rodowiskowei opieki socialnej w miejscu zamieszkania, w uzyska'iu nuejsc
w domach pomocy t;polecznej, w szczegolnodci w domach ptzezn czonych dla kombatant6w,,.

Jednoczednie uprzejmie informuiemy, ze od dnia 9 listopad a 2017 roku weszly w zycie
znowelizowane przepisy ustawy o pomogt tpolecqni @rt. 64b), dz4ki kt6rym samorzqdy maj4 prawo
zwolnienia Czlonk6w I(oqpusu Weteran6w Walk o Niepodleglo6i RP z opl,at za pobyt w DpS-ie bez
konieczno(ci spelnie:nia warunk6w ustawowych (dotychczasowy 

^rt. 
64usta'wy o pomogt spotecinel) Sam fakt

ptzynalezno(ci do JKoqpusu Weteran6w RP jest \\ryst^rcz^iqc4 podstawa do ,rrtoroy;rnia" zwolnienia
z oplat. Zwolnienie 'z oplatjest mo2liwe na wniosek lub z urzgdu,.ulko\I/i.i. lub czEsciowo.

W sklad l(oqpusu Weteran6w Wak o Niepodlegloi( Rzeczypospolitej Polskiej wchodz4 kombatanci
posiadaj4cy uprawnir:nta z gtulu prowadzenra dzia\aIno6ci kombatuniki.l, o kt6rej mowa w art. 1 ust. 2,
lub dztalalno(ci r6w:norzgdnei z dzia\alno,(ci4 kombatanckqu o ktorej mowa w art. 2 pkt 2hfi 4-6 ustawy
o konbatantach...
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IJnqclpodjal decyzjE o kontynuacji porozumienra z Centralnym O(rodkrem Sportu, na mocy kt6rego

czlonkowie- I(orpusu 'Weteran6w Walk o Niepodleglo(( Rzeczypospolitej bgd4 mogli wypocziwai

w podleglfych COS O(rodkach Przygotowari Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanern, Wladyslawowie-

Cetniewie., Gi2ycku, Wal.czrt i Spale. Dzigki z^w^rtemv porozumieniu Weterani beda mogli korzystac

z O6rodk<iw Przygotowari Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam sig

z prolbq do Szanownych Paristwa o przekazanie, w miarg mo2liwodci, powy2szych informacii

zainteresowanym kombatantom - czlonkom I(orpusu Weteran6w Wak o Niepodleg;loSi RP. Szczeg6ly

i dokumerrty do pobrania znajdttj4 sig na stronie internetowej UrzEdu'

Jednocze6nie uprzejmre informujE, 2e od dna 31, sierpnia 2015 roku IJrzqd do Spraw I(ombatant6w

i Os6b Represjonowanych rcahzuje ustawe z dnia 20 marca 201,5 r. o dryalaciach opoXtii anflkomunisflclnel'

orai osobath reprey'onowarytch 4powoddw poliytcirych Qz IJ. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione

na podstawie tej ustawy moge ubiegai sig o przyznanie przez Szefa Utzgdu do Spraw Kombatant6w

i O;6b Represionowanych Swiadczenia pienigzneeo i pomocy pienigznei. Szczeg6\y dotyczqce uzyskania

starusu dz:ialacza opozycji i osoby represjonowanej z powod6w politycznych, a takze zasad ubiegania siE

o ww. Swiadczenie i pomoc znajdrjqsig na stronie internetowej Urzgdu. Nale2y iednak zwr6ci(' uwagg, 2e

zar6wno $wradczenie pienig2ne, jak i pomoc pienigznaudzielane pnezlJrzqd nie podlegaf4 opodatkowaniu

i nie s4 traktowane jako doch6 d zar6wno w rozumieniu ustawy o dodatkach nies$'aniowltch,iak i rozumieniu

ustawy o ]>omoA spolecin(.

Ponadto zgodnie z 
^rt. 

1,2 ustawy o d{a}aciach... osobie uprawnionei przysluguie prawo

pierwszerisnva do (rodowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy spolecznei,

a zgodnie' z 
^rt. 

13 tejze ustawy samor.zqd terytorialny mob,e udziela( pomocy osobom uprawnionym,

w zakresie udogodnieri komunikacyjnych, dwiadczeri mieszkanio\\ych, kulturalnych, zdrowotnych

i odwratourych.

Jednocze6nie korzystaj4c z ninejszei okazii, chcieliby6my wynzi( Paristwu wdziEczno66 za

dotychcza sow4 wsp6lprac€.

Z wlraTani sqacunku
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