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dla uczestników misji

Drodzy Weterani.

Ż

ołnierze uczestnicy misji poza granicami kraju zasługują na szczególny podziw i szacunek. Polskie władze
pamiętają o tym, czego wyrazem jest ustawa o weteranach działań poza granicami państwa.
Do tej pory prawo mówiło tylko o statusie kombatantów, do których nie zaliczało się żołnierzy na misjach. Teraz każdy uczestnik misji pokojowej, stabilizacyjnej oraz
podejmowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, pakt północnoatlantycki i Unię Europejską może zostać weteranem.
Nowa ustawa ma dwa wymiary: materialny i historyczno-symboliczny. Dzięki pierwszemu żołnierzom, którzy mają za
sobą służbę na misjach, ustawa zapewnia świadczenia
opieki zdrowotnej i psychologicznej, dofinansowanie nauki
oraz wsparcie socjalne. Weterani zaś, którzy ucierpieli
w trakcie wykonywania zadań za granicą, dostają specjalne
dodatki finansowe dla poszkodowanych. Nowe prawo ma
pomóc wrócić im do normalnego życia. Będą mogli oni korzystać z funduszu zapomóg. W kilku jednostkach powstały
też cywilne etaty tak zwanych pełnomocników do spraw pomocy poszkodowanym i rodzinom poległych żołnierzy.
Nowe regulacje prawne uporządkowały cały system pomocy dla weteranów. Jest to duża grupa – prawie sto tysięcy wojskowych, policjantów i funkcjonariuszy Biura
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Ochrony Rządu oraz służb specjalnych. Staraliśmy się niczego nie zaniedbać. Wszystkie dwanaście rozporządzeń
weszło w życie jednocześnie z ustawą. Dzięki temu weterani nie musieli czekać na przepisy regulujące konkretne
założenia tego ważnego dokumentu.
Rezultat naszej pracy ustawodawczej to przełom w rozwiązywaniu problemów i jednocześnie realizacji oczekiwań żołnierzy – weteranów działań poza granicami państwa. Nowe regulacje to też początek długofalowej polityki państwa, która pokazuje wszystkim, że żołnierze służący
ojczyźnie, narażający swoje życie i zdrowie nie zostaną
opuszczeni przez państwo i jego instytucje.
Będziemy też dbać o to, by ci żołnierze znaleźli należne
im miejsce w naszej historii i kulturze oraz zawsze mogli liczyć na wsparcie społeczeństwa. To jest właśnie ten drugi
– niematerialny wymiar wejścia w życie ustawy. Dzięki niej
29 maja po raz pierwszy mogliśmy wspólnie świętować
w Polsce Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dla nas jesteście bohaterami, którzy od kilkudziesięciu lat sławią imię polskiego żołnierza i narażają swoje
życie lub zdrowie w bardzo trudnych misjach.
Tomasz Siemoniak
minister obrony narodowej
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Przewodnik
po paragrafach
W przewodniku zebraliśmy uprawnienia przysługujące weteranom
i weteranom poszkodowanym z mocy ustawy o weteranach działań
poza granicami państwa. To kompendium wiedzy na temat
świadczeń, do jakich mają prawo misjonarze.
małgorzata schwarzgruber

A.

JAK UZYSKAĆ STATUS WETERANA?

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa umożliwia uczestnikom
zagranicznych misji wojskowych, zarówno żołnierzom, jak i pracownikom wojska, uzyskanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego. Na wniosek
żołnierza taki status przyznaje w drodze decyzji administracyjnej minister obrony narodowej. Funkcjonariusze ABW zwracają się w tej sprawie do szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a funkcjonariusze policji – do ministra spraw
wewnętrznych. Status weterana i weterana poszkodowanego nie przysługuje
osobom skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań poza granicami państwa, na przykład skarbowe, i przestępstwa
przeciwko Polsce (mimo pobytu na misji).
Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która przez co
najmniej 60 dni brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach
misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego lub Straży Granicznej, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, wypełniała zadania Biura
Ochrony Rządu lub zapewniała bezpieczeństwo państwa.
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Weteranem poszkodowanym jest osoba, która w działaniach poza granicami
państwa doznała uszczerbku na zdrowiu (uległa wypadkowi lub zachorowała,
ale zarówno wypadek, jak i choroba muszą mieć związek z tymi działaniami),
i z tego powodu przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
Do wniosku o przyznanie statusu weterana należy dołączyć:
1. Zaświadczenie wydane przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.
W razie braku takich zaświadczeń osoba ubiegająca się o przyznanie statusu
weterana może przedstawić inne dokumenty lub dowody poświadczające
udział w działaniach poza granicami państwa, na przykład wyciągi z rozkazu, dokumentację fotograficzną, korespondencję służbową.
2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
Legitymacja potwierdzająca przyznanie statusu weterana zostanie wysłana
pocztą w ciągu 60 dni od wydania decyzji.
Do wniosku o przyznanie statusu weterana poszkodowanego należy dołączyć:
1. Zaświadczenie wydane przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.
2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.
4. Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem, który miał miejsce w czasie działań poza granicami państwa, lub chorobą nabytą w trakcie wykonywania zadań albo obowiązków służbowych w ramach tych działań, albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakurier weterana 5

kładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wydane do celów świadczeń
z ubezpieczenia społecznego.
5. Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo
prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Do wniosku należy załączać oryginały dokumentów albo ich kopie poświadczone przez
instytucje, które je wydała lub odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona
przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wniosek
należy wysłać listem poleconym na adres: Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa 1,
00-909 Warszawa.

warto
wiedzieć
Kto wydaje zaświadczenie o pobycie na misji, które jest potrzebne do ubiegania się o status weterana?
Zaświadczenie o pobycie na misji wydaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz
ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwy kierownik archiwum wojskowego.
Kto jest upoważniony do potwierdzenia kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”,
który należy dołączyć do wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu można złożyć odpis. Wówczas jego zgodność z oryginałem musi poświadczyć notariusz.
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Gdzie poświadczać dokumenty bez dodatkowej opłaty?
Decyzję szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych – w wojewódzkim sztabie wojskowym, w którym została wydana.
Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu – w terenowej wojskowej komisji lekarskiej, która ją
wydała.
Gdzie można otrzymać zaświadczenie o niekaralności?
Takie zaświadczenie, za opłatą 50 złotych, można otrzymać z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz należy złożyć w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, tel. 22 397 62 00, faks 22 397 62 05 lub w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Zaświadczenie musi być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące).

B.

JAKIE UPRAWNIENIA USTAWA
PRZYZNAJE WETERANOM?

Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym wiele uprawnień:
honorowych, socjalnych, pracowniczych, do świadczeń opieki zdrowotnej, do
uzyskania pomocy psychologicznej, a także w finansowaniu nauki. Zgodnie
z ustawą dodatek weterana mogą otrzymać osoby pobierające emeryturę lub
rentę inwalidzką. Świadczenia otrzymywane przez weteranów oraz weteranów
poszkodowanych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Weteran ma prawo do:
zzlegitymacji weterana;
zzbezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy;
zzubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
zzkorzystania (stałego lub czasowego) z domu weterana;
zzdodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
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zzzwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
zzasysty honorowej podczas pogrzebu.
Weteran poszkodowany ma także prawo do skorzystania z:
zzbezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych w trakcie działań poza granicami państwa;
zzpomocy finansowej na kształcenie (na naukę w szkole ponadgimnazjalnej, na
studiach pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich
lub podyplomowych);
zzświadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych
(w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), na przykład ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu
publicznego (PKP);
zzubiegania się o zapomogę;
zzdodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
zzdodatku dla weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub
rentę);
zzbezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
zzzwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
zzasysty honorowej w czasie pogrzebu.
Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku ze służbą poza granicami kraju ma też prawo do:
zzdodatku weterana w wysokości uzależnionej od uszczerbku na zdrowiu;
zzskierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata niezależnie od
przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
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zzspecjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo
zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia;
zzkorzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
zzzwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych telewizyjnych;
zzulgi taryfowej w wysokości 50 procent na przejazdy środkami komunikacji
miejskiej;
zzulgi w wysokości 37 procent na przejazdy środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
– pierwszej i drugiej klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
– drugiej klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie
biletów jednorazowych.
Weteranowi i weteranowi poszkodowanemu przysługuje
prawo pobytu w domu weterana.
zzPlacówka ta powstała na bazie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Lądku-Zdroju. Zapewnia ona kompleksową opiekę medyczną weteranom-żołnierzom i weteranom poszkodowanym-żołnierzom biorącym udział
w misjach poza granicami państwa, w tym także weteranom-pracownikom wojska. Pacjenci mają zapewnione: leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia
rehabilitacyjne i terapię psychologiczną; uzyskają też wsparcie w przygotowaniu
do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub – w razie braku
możliwości powrotu do domu – prawo stałego pobytu w domu weterana. Jest
dziś w nim miejsce dla trzydziestu osób – uczestników zagranicznych misji Wojska Polskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że w przypadku większego zapotrzebowania liczba miejsce wzrośnie do sześćdziesięciu.
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warto
wiedzieć
Jak otrzymać skierowanie do domu weterana?
Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w domu weterana w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu i wysyła je do dyrektora domu weterana oraz do zatwierdzenia przez konsultanta Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa w domu weterana ma prawo przebywać każdy weteran, jednak w pierwszej kolejności z tego uprawnienia skorzystają ci, którzy zostali poszkodowani.
Ile będzie kosztował pobyt w domu weterana?
Weteran i weteran poszkodowany przebywający w domu weterana będą ponosili częściowe
koszty wyżywienia i zakwaterowania. Ustawa o weteranach ustala miesięczną opłatę
w wysokości odpowiadającej 250 procentom najniższej emerytury (od 1 marca 2012 roku najniższa emerytura wynosi 799,18 złotego), z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 procentom miesięcznego dochodu weterana lub weterana poszkodowanego.
Pobyt w domu weterana będzie dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra obrony narodowej.
Jak otrzymać skierowanie na pobyt w sanatorium?
Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
powstałych w związku z udziałem w misjach poza granicami państwa przysługują uprawnienia
określone w ustawie z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin. Ma on prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata
niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga
leczenia sanatoryjnego. Skierowanie wystawia lekarz specjalista poradni specjalistycznej (rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologicznej). Koszty pobytu ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia.
Weterani poszkodowani nadal będą mogli korzystać poza kolejnością także z 21-dniowych
turnusów rehabilitacyjnych. Skierowanie wystawia lekarz specjalista poradni specjalistycznej
(rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologicznej). Koszty pobytu ponosi NFZ.
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Komu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym przysługuje
weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającym w stosunku pracy. Urlop taki nie
przysługuje, jeżeli posiada on prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Żeby uzyskać dodatkowe dni urlopu, weteran powinien przedstawić pracodawcy decyzję o przyznaniu mu statusu
weterana lub weterana poszkodowanego. Taki urlop nie przysługuje żołnierzom w służbie czynnej i kontraktowym.
Czy rodzinie zmarłego weterana przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach?
Przepisy ustawy o weteranach działań poza granicami państwa nie przewidują takich
uprawnień.

C.

JAKIE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
PRZYSŁUGUJĄ WETERANOM?

Ustawa gwarantuje weteranom poszkodowanym prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych
w trakcie działań poza granicami państwa. Dokumentem potwierdzającym
prawo do korzystania z tych świadczeń jest legitymacja weterana poszkodowanego.
Weterani poszkodowani będą mogli korzystać:
zzpoza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
zzbezpłatnie ze świadczeń opieki zdrowotnej (niegwarantowanych jako bezpłatne) oraz innych świadczeń odpłatnych i rehabilitacji;
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zzbezpłatnie z leków (umieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających) oraz leków recepturowych;
zzbezpłatnie z wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych);
zzbez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.

[ placówki, w których żołnierze mają zapewnioną pomoc psychologiczną ]

Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie

kliniczne szpitale wojskowe lub inne szpitale wojskowe

psychologiczne punkty konsultacyjne w jednostkach wojskowych
i wojskowych pracowniach psychologicznych

warto
wiedzieć
Jaką pomoc psychologiczną może uzyskać żołnierz po powrocie z misji?
Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie ich rodzin
mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej. Z pomocy psychologicznej będzie można korzystać zarówno w warunkach stacjonarnych (w szpitalu), ambulatoryjnych
(na przykład w przychodni czy poradni) oraz w warunkach domowych. Pomoc obejmuje badania diagnostyczne, terapię psychologiczną (indywidualną lub grupową), poradę indywidualną
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i rodzinną. Pomocy takiej udzielają psychologowie w jednostkach wojskowych oraz wojskowe
pracownie psychologiczne, a także zakłady opieki zdrowotnej utworzone i nadzorowane przez
ministra obrony narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z uczestnictwem
w działaniach poza granicami państwa.
W jakich placówkach żołnierze mają zapewnioną pomoc psychologiczną?
Żołnierze, którzy wymagają specjalistycznej pomocy, kierowani są na oddziały psychiatryczne i leczenia stresu bojowego klinicznych szpitali wojskowych (na przykład 4 Wojskowy Szpital
Kliniczny z Przychodnią we Wrocławiu i 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Przychodnią w Krakowie) lub
innych szpitali wojskowych. Funkcję centralnego ośrodka diagnostyki i terapii zespołu stresu pourazowego (PTSD) pełni Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie. W tych placówkach żołnierze mają zapewnioną opiekę lekarską i psychologiczną.
Ponadto w jednostkach wojskowych i wojskowych pracowniach psychologicznych działają psychologiczne punkty konsultacyjne. W ramach pomocy psychologicznej świadczonej przez wojskową służbę zdrowia żołnierzom wszystkie świadczenia są dostępne również dla ich rodzin na zasadach wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego.

Konsultantem do spraw poszkodowanych w misjach poza granicami państwa w centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie jest Laura Juszkiewicz.
Adres do korespondencji: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
e-mail: laura.juszkiewicz@nfz.gov.pl
nr telefonu: 22 572-62-75, faks 22 572-63-47 lub 22 572-63-20
Wykaz konsultantów wojewódzkich znajduje się na stronie MON:
www.nfz.gov.pl/new/art/4027/2012_04_13_konsultanci.pdf
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D.

JAKIE ŚWIADCZENIA SOCJALNE
PRZYSŁUGUJĄ WETERANOM?

Zapomogi
Minister obrony narodowej może przyznać zapomogę weteranowi-żołnierzowi, który ukończył 65 lat, i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, bez względu na wiek, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest przyznawana na pokrycie wydatków na zakup leków, środków opatrunkowych, na
dojazdy do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,
na usługi pielęgnacyjne, a także na zaspokojenie potrzeb bytowych. Zapomogę
wypłaca dyrektor wojskowego biura emerytalnego.
Jak otrzymać zapomogę?
Wniosek o przyznanie zapomogi weteran-żołnierz i weteran poszkodowany-żołnierz kierują do ministra obrony narodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność poniesienia wydatków (na przykład do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające poniesione wydatki).
Nauka
Weteran poszkodowany-żołnierz może uzyskać pomoc finansową na naukę
w szkole ponadgimnazjalnej, studia I i II stopnia, studia magisterskie i podyplomowe. Chodzi o pomoc w podnoszeniu kwalifikacji, aby łatwiej mógł dostosować się do wymogów rynku pracy. Będzie mógł otrzymać czterokrotność najniższej emerytury rocznie na naukę przez cały okres jej trwania (dzisiaj około 3 tysięcy złotych). Jeśli w roku akademickim studia obejmują jeden semestr, przyznana będzie połowa pełnej stawki. Z tych środków będzie można pokryć koszty
nauki, przejazdów i zakwaterowania.
Koszty nauki lub studiów oraz przejazdów i zakwaterowania podlegają zwrotowi, jeśli weteran z własnej winy nie ukończy w terminie nauki lub studiów. Pieniądze należy zwrócić w ciągu sześciu miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
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Dodatek weterana
Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku. Aby go otrzymać, musi złożyć wniosek. Żołnierze służby zasadniczej składają go do ZUS, zawodowi – do wojskowego biura emerytalnego. Do
wniosku należy załączyć decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa
emerytura. Wysokość dodatku uzależniona jest od procentu uszczerbku na
zdrowiu, doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami
poza granicami państwa lub choroby nabytej w trakcie wykonywania zadań lub
obowiązków służbowych w działaniach poza granicami państwa, z którego tytułu przyznano świadczenia odszkodowawcze.
[ wysokość dodatku zaleŻy od uszczerbku na zdrowiu ]

wielkość uszczerbku
w procentach

podstawa wymiaru
w procentach

10 – 20

10

21 – 30

20

31 – 40

30

41 – 50

40

51 – 60

50

61 – 80

60

80

80
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warto
wiedzieć
Na jakiej podstawie weteranom przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50 procent na
przejazdy środkami komunikacji miejskiej?
Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z tych uprawnień jest legitymacja
weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
Jaki dokument uprawnia do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników
radiowych i telewizyjnych?
Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tych uprawnień jest legitymacja weterana poszkodowanego.
Na jakiej podstawie weteranom przysługuje ulga w wysokości 37 procent na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej?
Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tych uprawnień jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Wzory wniosków dostępne na stronie MON: www.mon.gov.pl
Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy pieniężnej na ten cel z innego źródła
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E.

JAKIE UPRAWNIENIA HONOROWE
PRZYSŁUGUJĄ WETERANOM?

Ustawa uhonorowuje prawie sto tysięcy weteranów i weteranów poszkodowanych, którzy od 1953 roku brali udział w misjach zagranicznych.
Wśród uprawnień honorowych ustawa przewiduje ustanowienie:
zz29 maja Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa;
zzwojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” nadawanej przez ministra
obrony narodowej weteranom poszkodowanym – żołnierzom;
[ wzór odznaki „za rany i kontuzje” ]

z jedną gwiazdką

z dwiemia gwiazdkami

z trzema gwiazdkami
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zzodznaki honorowej „Za Zasługi w Działaniach poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, nadawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych weteranom-funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom;
zzodznaki honorowej „Za Zasługi w Zapewnianiu Bezpieczeństwa Państwa poza
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, nadawanej przez prezesa Rady Ministrów
weteranom – funkcjonariuszom ABW oraz weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom ABW;
zzprawa do jednorazowego otrzymania przez weterana poszkodowanego-żołnierza bezpłatnego umundurowania wyjściowego (gdy nie przysługiwały mu należności z tytułu umundurowania i wyekwipowania wyjściowego w czasie pełnienia służby);
zzprawa do asysty honorowej w czasie pogrzebu na terytorium Polski.

warto
wiedzieć
Komu nie przysługuje odznaka „Za Rany i Kontuzje”?
Odznaka nie przysługuje tym żołnierzom, którzy w trakcie wykonywania zadania nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa oraz zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe popełnione w związku ze służbą zagraniczną lub za przestępstwo przeciwko państwu polskiemu.
Kto występuje o asystę honorową podczas pogrzebu weterana?
Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. Informację tę należy przesłać do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza lub wete-
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rana poszkodowanego-żołnierza. W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację taką może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.
Umundurowanie
Weteran poszkodowany-żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie
pełnienia służby nie przysługiwało umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe, ma prawo do
jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania (dotyczy to
żołnierzy nadterminowych). Aby je otrzymać, weteran poszkodowany-żołnierz składa wniosek
do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania
wraz z oświadczeniem, że w czasie pełnienia służby nie przysługiwały mu należności z tytułu
umundurowania i wyekwipowania wyjściowego. Wniosek ten jest przesyłany przez komendanta WKU do dowódcy (szefa, komendanta) jednostki budżetowej, właściwego w sprawach zaopatrywania w dziale mundurowym, który wyposaża w umundurowanie i wyekwipowanie weterana poszkodowanego-żołnierza.
Zwrot kosztów przejazdu na uroczystość i zakwaterowania
Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez ministra
obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych, na które został zaproszony
w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa. Zwrot kosztów przysługuje za
udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do
wysokości najniższej emerytury, która według stanu na 1 marca 2012 roku wynosi
799,18 złotych. Poniesione koszty podróży zwraca weteranowi zapraszający po złożeniu
przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu
oryginału rachunku za zakwaterowanie.
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Adresy przydatne weteranom:
Wszelkie informacje dotyczące ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i aktach
wykonawczych Ministerstwo Obrony Narodowej umieściło w poszczególnych działach
na stronie:
http://www.mon.gov.pl/pl/strona/373.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie znajdują się w dziale „Pytania
i odpowiedzi”.
Resort obrony uruchomił również profile na portalach społecznościowych:
Facebook (facebook.com/weterani)
Twitter (profil Weteran_pl).
Od poniedziałku do piątku funkcjonują infolinie:
22 6 845 087
(specjaliści Departamentu Spraw
Socjalnych MON):
od poniedziałku do piątku 08.00−14.00,
22 6 874 111
(specjaliści Departamentu Spraw
Socjalnych MON):
od poniedziałku do piątku 08.00−14.00,
22 6 846 706
(specjaliści Departamentu Spraw
Socjalnych MON):
od poniedziałku do piątku 08.00−14.00,

22 6 874 800
(Wojskowy Telefon Zaufania, specjaliści
Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON):
od poniedziałku do piątku 12.00−18.00,
22 6 873 243
– (Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia)
od poniedziałku
do piątku 10.00–14.00.
Wszelkie pytania można również
wysyłać e-mailowo na adres:
weteran@mon.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:
22 508 18 66 − Jadwiga Karczewska,
e-mail: jadwiga.karczewska@msw.gov.pl,

22 508 18 93 – Teresa Sulik,
e-mail: teresa.sulik@msw.gov.pl
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W O J E W Ó D Z K I E

S Z T A B Y

W O J S K O W E

15-601 Białystok
ul. Kawaleryjska 70/3
tel. (85) 663 10 84; 749 86 49
www.wszwbialystok.wp.mil.pl

30-901 Kraków
ul. Rydla 19
tel. (12) 455 45 42, 455 74 00
www.wszwkrakow.wp.mil.pl

85-915 Bydgoszcz
ul. Warszawska 10
tel. (52) 378 50 00
www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl

20-043 Lublin
ul. Spadochroniarzy 5
tel. (81) 718 33 00, 533 35 05
www.wszwlublin.wp.mil.pl

80-206 Gdańsk
ul. Do Studzienki 45
tel. (58) 348 21 10; 348 21 60
www.wszwgdansk.mil.pl

90-646 Łódź
ul. 6 Sierpnia 104
tel. (42) 750 44 00, 750 43 74
www.wszwlodz.wp.mil.pl

40-028 Katowice
ul. Francuska 30
tel. (32) 46119 55; 461 12 04
www.wszwkatowice.wp.mil.pl

10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 53
tel. (89) 542 18 65, 542 18 40
www.wszwolsztyn.wp.mil.pl

25-205 Kielce
ul. Wojska Polskiego 251
tel. (41) 278 61 10
www.wszwkielce.wp.mil

45-063 Opole
ul. Kościuszki 45
tel. (77) 446 31 91, 446 30 97
www.wszwopole.wp.mil.pl
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61-736 Poznań
ul. Solna 21
tel. (61) 857 27 50, 857 27 60
www.wszwpoznan.wp.mil.pl

02-095 Warszawa
ul. Winnicka 1
tel. (22) 822 08 89; 682 68 42
www.wszwwarszawa.wp.mil.pl

35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 4
tel. (17) 715 50 17; 715 52 63
www.wszwrzeszow.wp.mil.pl

50-984 Wrocław
ul. Obornicka 130
tel. (71) 765 60 00; 765 60 42
www.wszwwrocław.wp.mil.pl

70-952 Szczecin
ul. Potulicka 3
tel. (91) 451 22 00; 451 22 42
www.wszwszczecin.wp.mil.pl

65-001 Zielona Góra
ul. Batorego 56
tel. (68) 477 83 00, 327 24 21
www.wszwzielonagora.wp.mil.pl

Adresy i numery telefonów wojskowych komend uzupełnień znaleźć można na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej lub wojewódzkich sztabów wojskowych
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archiwa

wojskowe

Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa
kancelaria telefon: (22) 681 46 37 faks:
(22) 681 37 49
mail: caw@wp.mil.pl
www.caw.wp.mil.pl

Archiwum Wojskowe w Toruniu
ul. J. Chłopickiego 1–7
87-100 Toruń
kancelaria telefon: (56) 653 25 86
faks: (56) 653 25 87
mail: awwt@wp.mil.pl
www.awwt.wp.mil.pl

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica
telefon: (71) 766 57 55
faks: (71) 766 57 59
mail: awo@wp.pl

Archiwum Ministerstwa
Obrony Narodowej
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
kancelaria
telefon/faks: (22) 686 22 50
mail: archiwumimon@wp.pl
www.archiwum.wp.mil.pl

Archiwum Sił Powietrznych
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
telefon: (22) 686 22 78
faks: (22) 686 22 19
mail: archiwumsp@sp.mil.pl
www.archiwum.sp.mil.pl

Archiwum Marynarki Wojennej
ul. Dickmana 10
81-103 Gdynia
telefon: (58) 626 72 16
faks: (58) 626 72 18
mail: archiwum@mw.mil.pl
www.archiwum.mw.mil.pl
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WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa;
mail: polska-zbrojna@zbrojni.pl
Zdjęcie na okładce: Adam Roik/Combat Camera dosz

