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Weterani zrzeszeni w Swiatowym Zwiqd<u Zolnierzy Armii Krajowej z zadowoleniem
i satysfakcjq przyjpli inicjatywg zmierzajqc4 do nowelizacji ustawy o kombatantach oraz
niekt6rych osobach bgdqcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - w tym
szczeg6lrue utworzenie Korpusu Weteran6w Walk o NiepodlegloS6 Rzeczypospolitej
Polskiej.
Popieramy bardzo ten zamysl. Budzi jednak nasz niepok6j brak zapis6w z zalo1efi
przyjEtych przez Radg Ministr6w, 2e Swiadczeniagwarantowane opieki zdrowotnej bEdq
udzielane weteranom takhe po przekroczenht limit6w finansowych wynikaj4cych z um6w
zawieranych przez NFZ ze Swiadczeniodawcami.Przeto projekt nie zasfakaja oczekiwari
wzakresie postulat6w bytowych i opieki medycznej. A te wlaSnie kwestie stanowi4 gt6wn4
troskg weteran6w. Ten newralgiczny problem wymaga szybkiej regulacji. Wielu weteran6w
Zyje w niedostatku,a ich stanzdrowia wymagasolidnejopieki.
Wnosimy wiEc dla weteran6wo:
' ptzywr6cenie praktykowanej niegdySbezplatnoScilek6w, zwlaszczadla weteran6winwalid6w wojennych,
- powszechno5cidodatku pielpgnacyjnego,
- bezplatneprzejazdy Srodkamilokomocji publicznej.
A tak2e, by deklarowana (w przepisach) latwoSi dostgpu opieki medycznej
w uspolecznionychlub korzystajEcychz ty ch praw:
- przychodniach,
- szpitalach,
- sanatoriach,
- domachopieki,
znalazlapotwierdzeniew codziennejpraktyce.

W celu popralvy sytuacji materialnej weteran6w wnosimy o pwyznanie dodatku do
emerytury lub renty w licz4cej siE wysokoSci - 500,00 zl - waloryzowanego na og6lnych
zasadach.
W kwestii uprawnieri do pozyskania tytulu Weterana przedkladamy do rozpatrzenia:
- tytul Weterana przyslugiwai winien wszystkim uczestnikom walk z okupantami:
po odpowiedniej
niemieckim i sowieckim w latach 1939-1956 a ponadto
modyfikacji prawnej tym, kt6rzy przeciwstawili siE czynnie wladzy komunistycznej
do roku 1989,
- tytut Weterana przyslugiwai winien takle czlo*om cywilnych struktur Polskiego
Paristwa Podziemnego w tym Delegatury Rz4du na Kraj oraz Rady JednoSci
Narodowej,
- nadanie tytulu Weterana nastqpi6 winno po uprzedniej weryfikacji. Tryb weryfikacji
ustali6 winna odpowiednia ustawa. (Sqdzimy, i2 weryfikacja uprawnieri
kombatanckich juZ przyznanych nie jest spraw4 latw4. Ale czy moZna nie podj46
pr6by odpowiedzi na oczekiwanie opinii publicznej?),
- dokumentem potwierdzajecym posiadanie tytutu Weterana jest legitymacja.
Proponujemy ustanowienieponadto Odznaki Weterana,
- inlnierzy Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariusze innych
umundurowanych formacji s4 obowi4Tani oddawai honory Weteranom, nosz4cym
w widocznym miejscu Odznakg Weterana.
- w przpadku Smierci weterana przysluguje zasilek pogrzebowy w wysokoSci 400Yo
przeciEtnego wynagrodzenia obowiqzuj4cego w dniu Smierci osoby, jezeli koszty
pogrzebuponosi malzonek, dzieci, wnuki lub rodzeristwo.
Podkreslamy ponownie nasz4 satysfakcjg, i2 sprawa powolania Korpusu Weteran6w
weszla na drogq regulacji prawnej. Zdajemy sobie sprawq z tego, i2 bgdzie to przedmiotem
debatodpowiednich Komisji Sejmowych. Mamy nadziejEna uczestniczeniew tych debatach.
,,. ,Aby jednak nasza satysfakcja mogla byd pelna postulujemy zmiang podlegloSciUrzgdu
do Spraw Kombatant6w i Os6b Represjonowanych. Oczekujemy, iz Urzqd ten zostanie
podporz4dkowany Panu Premierowi Rzqdu RP. Kierujemy przy tej okazji proSbg, aby
patronatnad Korpusem Weteran6w sprawowa6 zechcialPrezydentRzeczypospolitejPolskiej.
Obie te decyzje bylyby potwierdzeniem rzeczywistej pozycji weteran6w jako waznego
Srodowiskaspolecznego,atakhezgodniez duchempostanowieli$19 konstytucji RP.
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