
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r.

Poz. 1022

RozpoRządzenie
MinistRa pRacy i polityki społecznej1)

z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu  
do spraw kombatantów i osób Represjonowanych

Na podstawie art. 7 ust. 3 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 oraz z 2014 r. poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwany dalej „Urzędem”, wykonuje swoje zadania 
w sposób zmierzający do zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej 
pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci.

§ 2. Do szczegółowego zakresu działania Urzędu należy:

1) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, 
stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych w celu organizowania pomocy socjalnej oraz opieki zdro-
wotnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz członków ich rodzin;

2) organizowanie współpracy zagranicznej z rządowymi organami do spraw kombatantów i ofiar wojny, organizacjami 
kombatanckimi za granicą oraz uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji kombatanckich;

3) prowadzenie badań statystyczno-organizacyjnych oraz demograficzno-socjologicznych w środowiskach kombatanckich;

4) podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suweren-
ność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;

5) wydawanie odpowiednich zaświadczeń oraz dokumentów osobom, którym decyzją Szefa Urzędu zostały przyznane 
uprawnienia kombatanckie;

6) opracowywanie i współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących 
kombatantów i osób represjonowanych;

7) prowadzenie spraw związanych z procedurą nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru;

8) organizowanie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i wydawniczej na potrzeby środowisk kombatanckich.

§ 3. Urząd zapewnia wykonywanie zadań Szefa Urzędu, wynikających z:

1) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego;

2) ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymuso-
wej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1001);

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
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3) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1440, z późn. zm.2));

4) ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe 
żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powo-
jennym (Dz. U. Nr 72, poz. 804 oraz z 2014 r. poz. 496);

5) ustawy z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 225, poz. 2230);

6) ustawy 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.3));

7) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 
1956–1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2014 r. poz. 496).

§ 4. Urząd wykonuje swoje zadania pod kierownictwem Szefa Urzędu, przy współudziale zastępcy Szefa Urzędu, 
dyrektora generalnego Urzędu i dyrektorów departamentów oraz komórek równorzędnych.

§ 5. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa Urzędu;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Departament Uroczystości;

4) Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji.

2. W Urzędzie mogą działać odpowiednie zespoły konsultacyjno-doradcze powoływane przez Szefa Urzędu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 
683 i 684. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, 
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, 
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, 
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, 
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 
1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773 i 1004.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 114), 
które na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 




