
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie komisyjnego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin oraz niektórych innych ustaw  (tekst niewygłoszony). 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. 

    Ustawa wniesiona przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP uwzględnia 

postulaty Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, który zabiega 

o szczególne wsparcie finansowe ze strony państwa dla grupy ok. 3 tys. osób 

będących inwalidami wojennymi. 

    Muszę przyznać, że jako Polka jestem zawstydzona, iż dotychczas nikt nie 

pomyślał o tej niewielkiej grupie inwalidów wojennych, którzy dla naszego kraju 

i dla nas walczyli o wolność. Dzisiaj zamiast cieszyć się godną jesienią życia, muszą 

prosić polski parlament o wsparcie. 

    Gdzieś w ferworze walki o własne interesy poprzednie rządy zapomniały, że w 

art. 19 Konstytucji RP istnieje zapis, że nasz kraj ˝specjalną opieką otacza 

weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych˝. 

    Oczywiście inwalidzi wojenni uzyskali kilka przywilejów, m.in. rentę inwalidy 

wojennego, dzięki której możliwe jest nieograniczone pobieranie innych 

świadczeń społecznych oraz zwolnienie kwot wypłacanych rent z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. To niewątpliwie właściwy gest w kierunku tej 

wyjątkowo zasłużonej dla naszego kraju grupy osób. Jednak, co zauważają 

projektodawcy, kwoty rent wypłacanych w ciągu ostatnich 10 lat inwalidom 

wojennym maleją w porównaniu z wysokością kwoty bazowej. Dlatego zasadne 

jest podniesienie kwoty wypłacanych rent do poziomu, który pozwoli 



zrekompensować poważny uszczerbek na zdrowiu, jaki inwalidzi ponieśli, 

walcząc o ojczyznę. 

    Według szacunków Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 

mówimy tutaj o grupie ok. 3 tys. osób w roku 2018, a więc liczbie niewielkiej. 

    Projektowana ustawa zakłada stworzenie nowego świadczenia pieniężnego 

adresowanego wyłącznie do inwalidów wojennych. Suma wypłacanych z 

budżetu rent inwalidy wojennego wraz z utworzonym dodatkiem stanowiłaby w 

2018 r. równowartość ok. 93% kwoty bazowej obowiązującej w 2017 r. 

    W związku z tym, że projektowana ustawa dedykowana jest wprost bardzo 

nielicznej grupie beneficjentów, jej przyjęcie nie będzie stanowić nadmiernego 

obciążenia dla budżetu państwa. 

    W imieniu koła Wolni i Solidarni pragnę podkreślić, że wsparcie państwa dla 

osób, które stanowią wzór do naśladowania i właśnie w walce o wolność ojczyzny 

straciły zdrowie i zdolność do pracy, a często - do samodzielnej egzystencji, jest 

naszym naturalnym obowiązkiem. 

    Koło Wolni i Solidarni w całości popiera procedowaną ustawę i zwraca się do 

wszystkich klubów i kół parlamentarnych z prośbą o jej poparcie. 

 


