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Uprzejmie informuję Pana Ministra, ze wpłynęła do mnie skarga byłego żołnierza 
zawodowego, któremu prawomocnie orzeczono inwalidztwo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Z uwagi na niemożność samodzielnej egzystencji, skarżący 
zmuszony jest korzystać z częściowo odpłatnych usług opiekuńczych. 

Skarżący, uznając się za osobę uprawnioną do otrzymania zwrotu kosztów opieki 
paliatywno-hospicyjnej, wystąpił do właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego 
z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia. Jednak organ ten, zgodnie z § 11 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie 
funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania 
środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. 
Nr 107, poz. 890), zażądał przedstawienia rachunku lub faktury, na podstawie których 
może dokonać zwrotu kosztów opieki. Natomiast ośrodek pomocy społecznej nie jest 
uprawniony do wystawiania żądanych rachunków i faktur za tę usługę, co skutkuje 
brakiem możliwości uzyskania wymaganego dokumentu pozwalającego na skuteczne 
wystąpienie o zwrot poniesionych kosztów. Wojskowe Biuro Emerytalne nie dopuszcza 
innej formy rozliczenia tych kosztów. 

Na tle tej sprawy w mojej ocenie pojawia się przede wszystkim problem braku 
regulacji dotyczącej zwrotu kosztów usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 
Należy podkreślić, że usługi opiekuńcze są świadczeniem z pomocy społecznej i nie mogą 
być traktowane jako forma opieki paliatywno-hospicyjnej, jak to ma miejsce w opisywanej 
sprawie. Opieka paliatywna i hospicyjna jest świadczeniem gwarantowanym opieki 
zdrowotnej, przysługującym świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy 
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z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

Moim zdaniem niezbędne jest przede wszystkim rozszerzenie katalogu świadczeń 
socjalnych, z których może korzystać świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 27 ustawy 
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) poprzez regulację dającą podstawę do 
ubiegania się o zwrot kosztów usług opiekuńczych, realizowanych w ramach systemu 
pomocy społecznej. Konieczne też będzie uregulowanie zasad dokonywania takiego zwrotu, 
ponieważ szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz tryb ich pobierania określa, w drodze uchwały, rada gminy. Z tego względu 
jest oczywiste, że podstawy zwrotu kosztów odpłatności za te usługi nie może stanowić 
rachunek ani faktura, wystawiane przez ośrodek pomocy społecznej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm..) 
uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia 
stosownych działań legislacyjnych związanych ze zmianą rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów 
i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między 
wojskowymi organami emerytalnymi. 


