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Szanowny Panie Ministrze , 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że z dużym zaniepokojeniem przyjąłem 
informacje prasowe o braku ubezpieczenia od śmierci i następstw nieszczęśliwych 
wypadków dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania zadań 
poza granicami państwa. 

Sprawa powstała w związku z zamachem na Ambasadora RP w Iraku, w wyniku 
którego 3 października br. zginął funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Bartosz 
Orzechowski. Z treści publikacji prasowych wynika, że dotychczasowa praktyka 
ubezpieczenia funkcjonariusza przez Biuro Ochrony Rządu była niewłaściwa nie tylko 
dlatego, że ubezpieczenie dotyczyło tylko następstw nieszczęśliwych wypadków lub 
śmierci na terenie naszego kraju, ale także ze względu na przyjęte zasady wykupu polis 
ubezpieczeniowych. Okazuje się bowiem, że Biuro Ochrony Rządu zwracało 
funkcjonariuszom koszty wykupu takich polis ze środków przeznaczonych na nagrody, 
czy zapomogi. 

W ostatnich latach znacząco wzrosło zaangażowanie naszego kraju w 
przedsięwzięcia, których realizacja pociąga za sobą konieczność kierowania służb 
mundurowych do pełnienia służby poza granicami państwa. Procesowi temu niestety nie 
towarzyszy odpowiednia działalność legislacyjna w sferze kompleksowej regulacji 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia 
służby, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć 
funkcjonariusza służb mundurowych. Problem ten w odniesieniu do żołnierzy 
zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uregulowano w ustawie z dnia 
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 
1750 ze zm.). W świetle art. 24 ust. 7 tej ustawy regulującego uprawnienia i 
świadczenia, przysługujące żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby 
poza granicami państwa, wymieniono również ubezpieczenia od następstw 
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nieszczęśliwych wypadków. Wydane na podstawie art. 24 ust. 8 tej ustawy 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej 
służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 140, poz. 1479 ze zm.) w § 30 ust. 
1 i 2 określiło, że „żołnierzowi skierowanemu do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej poza granicami państwa, uczestniczącemu w akcjach ratowniczych, 
poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych i skierowanemu na szkolenia i 
ćwiczenia wojskowe przysługuje, na koszt Ministra Obrony Narodowej, ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza 
granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 
śmierć żołnierza. Zakres i sumę takiego ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia 
zawarta między Ministrem Obrony Narodowej a zakładem ubezpieczeń, z tym że suma 
ubezpieczenia nie może być niższa niż świadczenie przysługujące na podstawie ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 
razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U. Nr 83, 
poz. 760 i Nr 179, poz. 1750)". 

Prezydent RP zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w zakresie ubezpieczenia 
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Wobec braku pewności, czy zapowiedziana inicjatywa obejmie swoim zakresem tylko 
służbę pełnioną poza granicami państwa, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 
ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
kompleksowego uregulowania takiego ubezpieczenia funkcjonariuszy służb 
mundurowych. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


