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pismem z dnia 26 lutego 2019 r. zwróciłem się do Pana Ministra w sprawie opieki 

psychologicznej dla weteranów misji poza granicami państwa. Wskazywałem wówczas, 

że w ocenie żołnierzy, ograniczenia systemu diagnozowania i leczenia skutków PTSD 

prowadzą do negatywnych zachowań zarówno w służbie, jak i w ich domach rodzinnych. 

Ujawnienie zaburzenia rodzi obawę żołnierzy przed skierowaniem na wojskową komisję 

lekarską. W rezultacie komisja może wydać orzeczenie o nieprzydatności do czynnej służby 

wojskowej, co może oznaczać dla nich zwolnienie ze służby. Zagrożenie to prowadzi 

bezpośrednio do ukrywania objawów stresu, nieporozumień i agresji w rodzinach czy 

trudności w przystosowaniu się do dalszej służby wojskowej. 

W odpowiedzi Dyrektora Biura Ministra z dnia 6 czerwca 2019 r. wskazano, 

że w merytorycznie właściwych komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu Obrony 

Narodowej, prowadzone są analizy dotyczące skuteczności funkcjonowania istniejącego 

system pomocy psychologicznej dla żołnierzy. Stanowisko Ministra Obrony Narodowej 

miało zostać przekazane do Biura RPO niezwłocznie po ich zakończeniu.

W dniu 19 września 2019 r. na łamach lokalnego dodatku do Gazety Wyborczej 

ukazał się artykuł prasowy „Żołnierz zaatakował żonę w ciąży. Dziecko nie żyje, kobieta 
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w stanie ciężkim” (w załączeniu). Wynika z niego, że sprawcą czynu zabronionego był 

żołnierz, który wrócił z misji wojskowej. W świetle powyższego na podstawie art. 13 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2179 ze zm.) uprzejmie proszę Pana Ministra o informację na temat pomocy udzielonej 

żołnierzowi po powrocie z misji. Jednocześnie będę zobowiązany za przybliżenie 

ewentualnych wyników analizy dotyczącej skuteczności istniejącego systemu pomocy 

psychologicznej dla żołnierzy.
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