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Białystok dnia 08 listopada 2016 r.

Pani Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

ZAPYTANIE
w sprawie możliwości zmiany przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Do mojego biura zgłosił się mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego z prośbą o pomoc.
Problem dotyczy nie tylko tego jednego przypadku, ale szerszego kręgu osób będących w okresie II wojny
światowej dziećmi które, ze względu na działalność rodziców lub toczące się działania wojenne jak i powojenne,
doznały różnego rodzaju represji.
Wymienione wyżej osoba kilkakrotnie składała wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych o przyznanie mu uprawnień kombatanckich. Za każdym razem Pan ten otrzymywał odpowiedź
odmowną z uzasadnieniem, że jego przypadek nie spełnia enumeratywnie wymienionych w art.1-4 ustawy
o kombatantach (….) tytułów prawnych, które mogą być uznane za działalność kombatancką lub działalność z nią
równoważną oraz kategorii represji uzasadniających przyznanie uprawnień kombatanckich.
Ojciec tego Pana brał udział, po zakończeniu działań wojennych w walkach niepodległościowych
przeciwko komunistycznej władzy i cudem uniknął pacyfikacji na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic,
określanej mianem Obławy Augustowskiej. W odwecie, osoba ta, będąc wówczas siedmioletnim dzieckiem,
w nocy z 5 na 6 stycznia 1947 r., wraz z młodszym rodzeństwem została zamknięta w domu, który następnie został
podpalony. Dzieci cudem uszły z życiem. Ojciec przebywał w więzieniu, a rodzina doznała wielu innych represji
ze strony urzędu bezpieczeństwa. Członkowie rodziny byli zastraszani, w domu przeprowadzane były rewizje.
W związku z tym, proszę Panią Minister o odpowiedź na pytanie:
Czy przewiduje Pani możliwość zmiany przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w taki sposób aby rozszerzyć kategorie
represji uzasadniające przyznanie uprawnień kombatanckich w takich i podobnych przypadkach jak
opisany wyżej?
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