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Uprzejmie informuję, że w listopadzie i grudniu 2010 r. spotkałam się 

z członkami Zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza 

Granicami Kraju. Bezpośrednim powodem spotkania były skargi kierowane do mnie 

przez żołnierzy, którzy doznali różnorodnych obrażeń ciała podczas wykonywania 

obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Dotyczyły one 

przeciągających się procedur odszkodowawczych związanych z pracą komisji 

lekarskich oraz przyznawania rent na określony czas. Ponadto chciałam zapoznać się 

z najistotniejszymi problemami żołnierzy, które znacząco komplikują i utrudniają im 

funkcjonowanie w życiu codziennym. 

Jako jeden z głównych poruszony został problem przyśpieszenia prac nad 

przygotowaną przez resort obrony ustawę „o weteranach misji pokojowych 

i stabilizacyjnych". W ocenie zainteresowanych szybkie uchwalenie tego dokumentu 

prawnego pozwoliłoby na rozwiązanie wielu problemów, w tym związanych 

z rehabilitacją poszkodowanych żołnierzy. Aktualnie projekt ustawy, po uzgodnieniach 

międzyresortowych, został przesłany do Sejmu RP. 

Podczas spotkań podkreślano trudną sytuację finansową w jakiej znaleźli się 

poszkodowani żołnierze. Dotyczy to w szczególności tych żołnierzy, których 

rehabilitacja może trwać wiele miesięcy, a zakup wszelkiego rodzaju protez przekracza 
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ich możliwości finansowe. Obecnie funkcjonujące przepisy prawa umożliwiają 

wprawdzie występowanie o zapomogę, ale poszkodowani z tej formy pomocy 

korzystają sporadycznie. Powodem tego, poza procedurą formalną, jest samo określenie 

tego środka jako „zapomoga". W ocenie zainteresowanych zwracanie się o przyznanie 

zapomogi i dokumentowanie poniesionych wydatków jest dla nich i ich rodzin trudne 

do zaakceptowania. Sytuacja materialna, w jakiej się znaleźli, spowodowana została 

przecież utratą zdrowia w trakcie wykonywania zadań w Polskich Kontyngentach 

Wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej takich żołnierzy powinno zatem otaczać 

szczególną opieką. 

Z uwagi na to proponuję, aby rozszerzyć zapisy w ustawie z dnia 11 września 

2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz.1750 z zm. ) -

w art. 84 i rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom 

zawodowym o dopisanie „świadczenia weterana" (§6). Byłaby to tożsama co do treści 

świadczenia forma pomocy jak zapomoga, ale występowałaby pod inną nazwą 

i dotyczyłaby wyłącznie żołnierzy - uczestników misji pokojowych. Zmiana ta nie 

powodowałaby dodatkowych kosztów. Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby 

spełnieniem oczekiwań tej grupy żołnierzy i pozwoliłoby na wykorzystanie w szerszym 

stopniu znajdujących się w dyspozycji dowódców środków pomocy. 

Uwzględniając powyższe oraz działając na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.) przedstawiam ten problem, wyrażając nadzieję, że podjęte przez Pana 

Ministra działania spowodują jego zbadanie i uwzględnienie w podejmowanych pracach 

legislacyjnych. 

Będę wdzięczna Panu Ministrowi za poinformowanie mnie o zajętym stanowisku. 


