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uprzejmie informuję, iż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone jest 

postępowanie wyjaśniające w sprawie weteranów ciężko poszkodowanych w trakcie służby 

pełnionej poza granicami państwa. W tej sprawie przedstawiciele Biura RPO w listopadzie 

2015 roku wizytowali Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.  

Z informacji wpływających do Rzecznika wynika, iż aktualnie obowiązująca ustawa 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205 poz. 

1203) nie spełnia oczekiwań części środowiska, w tym w szczególności weteranów ciężko 

poszkodowanych w działaniach poza granicami kraju. Zastrzeżenia dotyczą między innymi 

adekwatnej do stanu zdrowia opieki medycznej, reakcji na pogorszenie stanu zdrowia
1
, 

możliwości korzystania z przysługujących świadczeń
2
, bieżącej pomocy przy wykonywaniu 

codziennych czynności przez weteranów ciężko poszkodowanych, ułatwień dla organizacji 

pozarządowych udzielających pomocy weteranom, a także realizacji pomocy 

psychologicznej dla weteranów (szczególnie ze stwierdzonym PTSD).  

                                                           
1
 Przy ciężkim, wielonarządowym uszczerbku na zdrowiu po pewnym czasie aktualizują się inne schorzenia, które nie 

są bezpośrednio związane ze zdarzeniem, wynikają one z ogólnego stanu zdrowia (np. pogorszenie, utrata wzroku). 
2
 Utrudnienia w korzystaniu z pierwszeństwa w kolejce w placówkach służby zdrowia, korzystanie z ulg przejazdu 

środkami komunikacji miejskiej (obowiązek aktualizacji legitymacji rencisty związany z koniecznością przyjazdu do 

Warszawy – z tego powodu część weteranów, szczególnie ciężko poszkodowanych mieszkających w znacznej 

odległości od stolicy, rezygnuje z przysługujących uprawnień). 

Warszawa, 3 lutego 2016 r. 
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Bartłomiej GRABSKI 

 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
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Szeroko rozumiana problematyka ochrony praw weteranów w działaniach poza 

granicami państwa pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Dlatego uprzejmie proszę umożliwienie spotkania z Dyrektorem 

Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej, płk Sławomirem 

Filipczakiem oraz Dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa,  

ppłk Leszkiem Stępniem w celu wypracowania mechanizmów pozwalających na bardziej 

skuteczną pomoc weteranom, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych 

resortu obrony narodowej. 

    

 Podpis na oryginale 


