Informator dla osób ubiegających się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
przebywania w obozie prze jściowym w Pruszkowie.

Gdzie dostanę formularz wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich?
Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień kombatanckic h, które były wywiezione do
obozu przejściowego w Pruszkowie powinny wypełnić i podpisać formularz wniosku o
przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przesłać go do Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych albo złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu.
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.kombatanci.gov.pl z
zakładki uprawnienia/formularze. Jest on także dostępny w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

Co powinienem załączyć do wniosku?
Do wniosku trzeba załączyć życiorys, w którym należy jak najbardziej szczegółowo opisać
okoliczności związane z pobytem w obozie przejściowym w Pruszkowie oraz okres
bezpośrednio poprzedzający przewiezienie do obozu i losy wnioskodawcy po opuszczeniu
obozu.
Do wniosku należy także załączyć dowody potwierdzające przebywanie w obozie
przejściowym w Pruszkowie. Mogą nimi być dokumenty, publikacje oraz oświadczenia
świadków tamtych wydarzeń.

Gdzie znajdę dokumenty potwierdzające pobyt w obozie przejściowym w Pruszkowie?
Dokumenty prezentujące wojenne losy wnioskodawców i ich rodziców mogą znajdować się
w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, a także w zasobach centralnych i lokalnych
archiwów państwowych, np. Archiwum Akt Nowych.
Informacje dotyczące wysiedlenia mogą znajdować się również w Archiwum Państwowym
m.st. Warszawy oraz archiwum państwowym właściwym dla miejsca, do którego osoba
wnioskująca o przyznanie uprawnień kombatanckich została wysiedlona po pobycie w obozie
w Pruszkowie.
Osoby, które przed ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z
dnia 18 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w

których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości
składały oświadczenia i dokumenty w Muzeum Dulag 121 mogą je dołączyć do wniosku o
przyznanie uprawnień kombatanckich.

Co może być dowodem w sprawie o potwierdzenie uprawnień kombatanckich?
Fakt wysiedlenia w czasie wojny i pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie może być
udowodniony

m.in.

przy pomocy

ankiet

i kart

osobowych

kierowanych przez

wnioskodawców lub ich rodziców (w przypadku dzieci przebywających w obozie
przejściowym w Pruszkowie) do Powiatowego Biura Dowodów Osobistych. Były one
sporządzone po wojnie przy ubieganiu się o wydanie pierwszego dowodu osobistego. Podane
w tych ankietach i kartach osobowych informacje dotyczące wysiedlenia w 1944 r. oraz
dalszych losów wojennych mogą mieć istotne znaczenie dowodowe. Dowodami, które mogą
pomóc w ustaleniu stanu faktycznego sprawy mogą być również m.in. publikacje, dokumenty
potwierdzające okoliczność skierowania do pracy przymusowej (w przypadku osób, które po
pobycie w obozie w Pruszkowie były wywiezione do pracy przymusowej) czy relacje np.
składane do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jak szybko zostanie rozpatrzonym mój wniosek?
O przyznaniu uprawnień kombatanckich z tytułu przebywania w obozie przejściowym w
Pruszkowie orzeka w drodze decyzji administracyjnej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby.
Czas rozpatrywania wniosku zależy od prawidłowości jego przygotowania. Jeżeli wniosek
jest kompletny, tj.: podane są w nim dane osobowe wnioskodawcy, szczegółowy opis represji,
wniosek jest podpisany i załączone są do niego dokumenty potwierdzające pobyt w obozie
przejściowym w Pruszkowie, wówczas wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie. Jeśli
natomiast wniosek jest niekompletny, zawiera braki formalne, np. brak podpisu albo nie są do
niego załączone dowody potwierdzające doznaną represję, wówczas podejmujemy działania
konieczne do uzupełnienia przez wnioskodawcę niezbędnych informacji i pozyskania
dowodów. W takim przypadku rozpatrzenie wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich
trwa dłużej.

Gdzie mam zwrócić się o pomoc?
Jeżeli przy przygotowywaniu wniosku napotkacie Państwo problemy, uprzejmie prosimy o
kontakt osobisty lub telefoniczny z Punktem informacyjnym Urzędu (Pokój N041 we jście od
ul. Żurawie j 3/5). W związku z trwającą epidemią koronawirusa rekomendujemy Państwu
minimalizowanie kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających oraz
korzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem na nr 22 276 77
77 lub adres e- mail: info@kombatanci.gov.pl.
Dla ułatwienia kontaktu udostępnione są dla Państwa dodatkowe numery telefonów:
22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22
270-72-07, 22 276-77-79.

