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UWAGA:

Poradnik ten adresowany jest do osób, którym decyzją�Ministra�Obrony�Na-
rodowej�przyznany został status weterana działań poza granicami państwa lub 
weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa oraz do osób 
mogących ubiegać się o przyznanie takiego statusu, gdy właściwym w ich sprawie 
organem jest Minister Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2055), dalej jako: ustawa o weteranach, 
przepisy ustawy dotyczące żołnierzy – z wyjątkiem uregulowań odnoszących się 
do umundurowania i związanych z tym należności – stosuje się odpowiednio do 
pracowników jednostek wojskowych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001569/U/D20191569Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001569/U/D20191569Lj.pdf
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Szanowni Weterani,

Oddajemy w Wasze ręce publikację opracowaną przez Centrum Weterana Dzia-
łań Poza Granicami Państwa. Poradnik adresowany jest do weteranów-żołnierzy 
oraz weteranów-pracowników cywilnych, którym Minister Obrony Narodowej 
przyznał lub może przyznać status weterana. Wydany został przede wszystkim 
w związku ze zmianami oraz nowymi uprawnieniami wynikającymi z przeprowa-
dzonej w 2019 roku nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami pań-
stwa. Asumptem do napisania tego poradnika były także pytania i wnioski przesy-
łane przez Was czy zgłaszane podczas spotkań.

Jestem przekonany, że poradnik jest zbiorem otwartym, który będzie się rozwijał 
dzięki Waszym uwagom. Liczymy na to, że będziecie z niego korzystać i weryfiko-
wać jego funkcjonalność, a także uczestniczyć w ewolucji projektu, który ma za 
zadanie wspierać środowisko weteranów w poszukiwaniu informacji.

Jednocześnie nadal deklaruję gotowość Zespołu Wsparcia Weteranów 
z CWDPGP do pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na jakiekolwiek z Waszych 
pytań czy wątpliwości.

Dyrektor  
Centrum Weterana  

Działań Poza Granicami Państwa

płk Szczepan Głuszczak
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 I.�DEFINICJA�WETERANA��
ORAZ�WETERANA�POSZKODOWANEGO

Weteranem�działań�poza�granicami�państwa�może być osoba, która brała udział, 
na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa1 w ramach:
1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej2, kontyngentu policyjnego, kontyngentu 

Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochro-
ny Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez 
okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni lub 
łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni;

2) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krót-
szy niż 60 dni.

Weteranem�poszkodowanym�w�działaniach�poza�granicami�państwa może być 
osoba, która biorąc udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza grani-
cami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku�pozostającego�
w�związku�z�tymi�działaniami3 lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań 
lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano 
jej świadczenia odszkodowawcze.
Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która 
została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
1) przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione 

umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych pod-
czas udziału w działaniach poza granicami państwa;

2) przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

1  Działania�poza�granicami�państwa – działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej 
lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony 
Rządu i Służby Ochrony Państwa zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej 
Straży Pożarnej (art. 4 pkt 2 ustawy o weteranach).
2  Misja�pokojowa�lub�stabilizacyjna – działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1510 z późn. zm.), akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, a także inne działania o tym charakte-
rze podejmowane przez organizacje międzynarodowe lub komisje międzynarodowe, w których uczestniczyli 
obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–f wskazanej wyżej ustawy, 
w szczególności działania mające na celu przywrócenie, utrzymanie lub wsparcie pokoju i bezpieczeństwa, bądź 
akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom (art. 4 pkt 3 ustawy o weteranach).
3  Wypadek�pozostający�w�związku�z�działaniami�poza�granicami�państwa�–�zdarzenie�nagłe,�wywołane�
przyczyną�zewnętrzną,�powodujące�uszczerbek�na�zdrowiu,�które�zaistniało�podczas�lub�w�związku�z:
a)�działaniami�podejmowanymi�w�ramach�uderzenia�na�przeciwnika�bądź�odparcia�jego�uderzeń,
b)��zamachem� lub� innym� bezprawnym� działaniem� wymierzonym� przeciwko� osobie,� która� brała� udział�
w�działaniach�poza�granicami�państwa,

c)��innymi� działaniami� pozostającymi�w�bezpośrednim� związku� z�wykonywaniem� zadań� przez� żołnierza,�
z�wyłączeniem�przypadków,�w�których�żołnierz�przy�wykonywaniu�zadań�nie�przestrzegał�przepisów�
bezpieczeństwa�i�higieny�pracy�(art.�4�pkt�15�ustawy�o�weteranach).

D

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
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II. PRZYZNANIE�STATUSU�WETERANA��
I�WETERANA�POSZKODOWANEGO

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje na wniosek żołnierza/
pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.
Wniosek o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego, wraz 
z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgod-
ność z oryginałem przez notariusza lub upoważniony do tego organ1), należy wy-
słać na adres:

Minister�Obrony�Narodowej�
Al.�Niepodległości�218�
00-911�Warszawa

1.�Procedura�uzyskania�statusu�weterana
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
1) wniosek o przyznanie statusu weterana (zał.�nr�1);
2) zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa2, 

wydane przez:
• dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni 

służbę,
 lub

• wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowe-
go (zał.�nr�3);

3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaral-
ności). Można je uzyskać:
• w punktach informacyjnych Rejestru przy sądach okręgowych i rejono-

wych
 lub
• drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Sprawie-

dliwości – wówczas niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 

1  Zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego 
zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomoc-
nika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
2  Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 
2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany 
lub zwrotu (Dz.U. poz. 229).

P

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000229/O/D20120229.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000229/O/D20120229.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000229/O/D20120229.pdf
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elektronicznego lub profilu zaufanego, jednak w tym przypadku zaświad-
czenie, mające postać pliku XML, należy dołączyć do wniosku o przyzna-
nie statusu jako zapis na informatycznym nośniku danych (oznacza to, że 
wraz z dokumentami przesłać należy nośnik danych zawierający elektro-
niczne zaświadczenie o niekaralności zapisane np. na pamięci USB, płycie 
CD, DVD);

4) oświadczenie o pełnieniu służby odpowiednio jako żołnierz/funkcjonariusz 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego wraz 
z informacją o posiadanym stopniu służbowym, lub oświadczenie o pozosta-
waniu w stosunku pracy pracownika (stosuje się m.in. do pracowników jedno-
stek wojskowych) (zał.�nr�43) ;

5) oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego 
(zał.�nr�54).

2.�Procedura�uzyskania�statusu�weterana�poszkodowanego
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:
1) wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (zał.�nr�2);
2) zaświadczenie*
3) zaświadczenie*
4) oświadczenie*
5) oświadczenie*
* – dokumenty wymienione w podpunktach od 2 do 5 procedury uzyskania statu-

su weterana;
6) protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej (ko-

pia potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający – w przypadku nie-
posiadania przez ubiegającego się o przyznanie statusu weterana poszkodo-
wanego oryginału protokołu powypadkowego jego kopię może poświadczyć 
właściwy wojewódzki sztab wojskowy. W tym przypadku osoba zaintereso-
wana składa do akt sprawy oświadczenie o nieposiadaniu oryginału protokołu 
powypadkowego);

7) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu 
z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa 
lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych 

3  Oświadczenie to dotyczy aktualnej sytuacji zawodowej. W przypadku zakończenia pełnienia służby i stosun-
ku pracy należy wskazać ostatni z ww. rodzajów podległości (pełnienie służby lub stosunek pracy).
4  W celu uzyskania ww. statusu niezbędne jest potwierdzenie, że wnioskodawca nie posiada statusu weterana 
lub weterana poszkodowanego – tj. statusu, o który się ubiega – wydanego przez inny niż Minister Obrony 
Narodowej organ administracji publicznej (wnioskujący o status weterana powinien oświadczyć, że nie posiada 
statusu weterana, natomiast wnioskujący o status weterana poszkodowanego, że nie posiada statusu wetera-
na poszkodowanego). Informacja ta jest niezbędna dla przyznania statusu weterana, bowiem Minister Obrony 
Narodowej nie jest jedynym organem administracji publicznej przyznającym status weterana i weterana po-
szkodowanego. Decyzje administracyjne w ww. zakresie wydaje także m.in. minister właściwy do spraw we-
wnętrznych.
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w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika 
lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczer-
bek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wy-
dane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (kopia potwierdzona 
notarialnie lub przez organ wydający);

8) decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo pra-
womocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie (kopia potwierdzona nota-
rialnie lub przez organ wydający).

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:
• procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku 

pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby 
nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach 
działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia od-
szkodowawcze;

• procentowej wysokości dodatku weterana poszkodowanego5 (podstawę wy-
miaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura – 
szczegółowe informacje zawarliśmy w rozdziale VI pkt 5).

Decyzja administracyjna Ministra Obrony Narodowej przyznająca status wetera-
na lub weterana poszkodowanego jest przesyłana zainteresowanemu listem po-
leconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
Od wyżej wymienionej decyzji stronie przysługuje prawo wystąpienia do Mini-
stra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia. Jeżeli zainteresowany nie chce skorzystać z prawa 
o zwrócenie się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem 
Ministra Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

5  Dodatek�weterana�poszkodowanego przysługuje osobie, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką, 
od miesiąca złożenia wniosku (wraz z decyzją przyznającą status weterana poszkodowanego) do organu eme-
rytalno-rentowego.



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  11.. Wzór wniosku o nadanie statusu weterana  

……………………………….............. ……..………………., dn. ……….…….. 
 Imię i NAZWISKO Miejscowość Data 

……………………………….............. 
 Miejsce zamieszkania, ulica, nr budynku/nr lokalu 

……………………………….............. 
 Kod pocztowy, miejscowość 

……………………………….............. 
 Województwo 

……….…….…………………………. 
 Nr PESEL 

……………..…….…………………… 
 Nr telefonu 

Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa

WNIOSEK 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem 
o przyznanie mi statusu weterana. 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Oświadczenie o pełnieniu służby jako żołnierz, funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, wraz z informacją o posiadanym stopniu
służbowym lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika jednostki wojskowej.

4. Oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego.

…………………………………………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  22..  Wzór wniosku o nadanie statusu weterana poszkodowanego  

…...………………………...................    ……..………………., dn. ………..….. 
 Imię i NAZWISKO  Miejscowość Data 

……….……………………….............. 
 Miejsce zamieszkania, ulica, nr budynku/nr lokalu 

……….……………………….............. 
 Kod pocztowy, miejscowość 

……….……………………….............. 
 Województwo 

…….………………………...…………  
 Nr PESEL 

…………………….…………………… 
 Nr telefonu 

Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa

WNIOSEK 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem 
o przyznanie mi statusu weterana poszkodowanego.

Załączniki: 

1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Oświadczenie o pełnieniu służby jako żołnierz, funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, wraz z informacją o posiadanym stopniu
służbowym lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika jednostki wojskowej.

4. Oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego.
5. Protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej.
6. Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej, lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych.
7. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok

sądu zasądzający odszkodowanie.

…………………………………………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  33..  Wzór zaświadczenia  
potwierdzającego udział w działaniach poza granicami kraju

........................., dn. .................. 
Miejscowość Data 

….......…................................................. 
Nazwa organu wydającego 

Nr …....................................................... 

ZAŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 7 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203) oraz dokumentów ewidencyjnych, 
przedłożonych dokumentów i innych dowodów* stwierdza się, że: 

Pan(-i) .................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, nr PESEL 

uczestniczył(-a) w działaniach poza granicami państwa: 

1. …………………………………….................................................................................................................
Nazwa i rodzaj działania poza granicami państwa 

…………………………………………………...................................................................................................... 

od ............................................................ do ................................................................. 
Dzień, miesiąc, rok Dzień, miesiąc, rok

i zajmował(-a) stanowisko: 

............................................................................................................................................................... 
       Nazwa zajmowanego stanowiska służbowego lub pełniona funkcja podczas udziału w działaniach poza granicami państwa 

2. ……………………………………................................................................................................................
Nazwa i rodzaj działania poza granicami państwa 

…………………………………………………..................................................................................................... 

od............................................................ do  ................................................................. 
Dzień, miesiąc, rok  Dzień, miesiąc, rok 

i zajmował(-a) stanowisko: 

................................................................................................................................................................ 
        Nazwa zajmowanego stanowiska służbowego lub pełniona funkcja podczas udziału w działaniach poza granicami państwa 

Dowódca jednostki wojskowej 
komendant/kierownik archiwum 
…........................................................ 

Stopień wojskowy, imię i nazwisko 
* Niepotrzebne skreślić.



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  44..  Wzór oświadczenia o pełnieniu służby jako… 

   ……..………………., dn. ………….. 
 Miejscowość Data 

…….………………………..............
 Imię i NAZWISKO 

…….……………………….............. 
Miejsce zamieszkania, ulica, nr budynku/nr lokalu 

…….…………………………........... 
Kod pocztowy, miejscowość 

…….……………………….............. 
 Województwo 

     …….……………………  
 Nr PESEL 

     …….……………………  
 Nr telefonu 

Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.),
w związku z ubieganiem się o przyznanie statusu weterana/weterana
poszkodowanego*, oświadczam, że:

a) jestem żołnierzem/funkcjonariuszem SKW/funkcjonariuszem SWW* i aakkttuuaallnniiee
posiadam stopień służbowy ………………..; 

b) bbyyłłeemm((--aamm)) żołnierzem/funkcjonariuszem SKW/funkcjonariuszem SWW*
i oossttaattnniioo  posiadałem(-am) stopień służbowy ………………..; 

c) ppoozzoossttaajjęę w stosunku pracy pprraaccoowwnniikkaa  ccyywwiillnneeggoo jednostki wojskowej;

d) pozostawałem(-am) w stosunku pracy pracownika cywilnego jednostki 
wojskowej.

  ……………………………………………………………………............ 
   Podpis wnioskodawcy

Powyższe oświadczenie dotyczy aktualnej sytuacji zawodowej. Należy wybrać wyłącznie jedną z opcji „a”, „b”, „c” 

lub „d”, wstawiając znak „X” w odpowiednim miejscu. W przypadku zakończenia pełnienia służby i stosunku pracy 

należy wybrać ostatni z ww. rodzajów podległości (pełnienie służby albo stosunek pracy). 

*Niewłaściwe skreślić.



Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia  
o nieposiadaniu/posiadaniu statusu weterana/weterana poszkodowanego

…………………….........………….............. ……..……........………….,  dn.  ………….….
                          Imię i NAZWISKO                                         Miejscowość                                     data

…………………….........…………..............
Miejsce zamieszkania, ulica, nr budynku/nr lokalu

…………………….........…………..............   
                    Kod pocztowy, miejscowość

…………………….........…………..............   
                                 Województwo

…………………….........…………..............   
                                    Nr PESEL

…………………….........…………..............   
                                  Nr telefonu

Minister Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia-
łań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2055) oświadczam, że:

 a) posiadam status weterana przyznany przez …………….................………...…………… 
……………………………………………………….................................................…………………………………...

(należy wskazać organ administracji publicznej, jeżeli status został przyznany)

 b) posiadam status weterana poszkodowanego przyznany przez ....………………......  
…………………………………………………………………………………………....................................................

(należy wskazać organ administracji publicznej, jeżeli status został przyznany)

 c) nie posiadam statusu weterana 

 d) nie posiadam statusu weterana poszkodowanego 

……………………………………………………………………

Podpis wnioskodawcy

* należy zaznaczyć – wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu.

W celu uzyskania ww. statusu niezbędne jest potwierdzenie, że wnioskodawca nie posiada statusu weterana 
lub weterana poszkodowanego – tj. statusu, o który się ubiega – wydanego przez inny niż Minister Obrony 
Narodowej organ administracji publicznej (wnioskujący o status weterana powinien oświadczyć, że nie posiada 
statusu weterana, natomiast wnioskujący o status weterana poszkodowanego – że nie posiada statusu wete-
rana poszkodowanego).
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LIII. LEGITYMACJA�WETERANA�I�WETERANA�
POSZKODOWANEGO

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego 
jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowa-
nego, wydana przez Ministra Obrony Narodowej. Legitymację wydaje się w termi-
nie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej1 o przyznaniu statusu weterana 
albo weterana poszkodowanego.
Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer PESEL, serię i nu-
mer legitymacji, datę wydania oraz nazwę organu, który ją wydał.
Wzory legitymacji różnią się kolorystyką. Legitymacja weterana jest koloru zielono-
-żółtego, natomiast legitymacja weterana poszkodowanego – jasnoniebieskiego2.
Legitymacja jest przesyłana listem poleconym (na adres podany we wniosku o przy-
znanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego) za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru. Można ją również odebrać osobiście w Departamencie Spraw Socjal-
nych Ministerstwa Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
W razie zniszczenia lub utraty legitymacji, należy wystąpić z wnioskiem do Dy-
rektora Departamentu Spraw Socjalnych MON o wydanie nowego dokumentu. 
Wniosek powinien zawierać dane adresowe/kontaktowe oraz opis okoliczności 
utracenia dokumentu (w tym data i miejsce). Do wniosku należy dołączyć legityma-
cję, która uległa zniszczeniu lub zaświadczenie z Policji – w przypadku jej kradzieży.

1  Decyzja staje się ostateczna po upływie 30 dni od dnia jej doręczenia zainteresowanemu, jeżeli w tym terminie nie 
wpłynął do organu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
2  Wzór legitymacji weterana i weterana poszkodowanego został określony w rozporządzeniu�Ministra�Obro-
ny�Narodowej�z�dnia�16�lutego�2012�r.�w�sprawie�wzoru�legitymacji�weterana�i�weterana�poszkodowanego�
oraz�trybu�ich�wydania,�wymiany�lub�zwrotu.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000229/O/D20120229.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000229/O/D20120229.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000229/O/D20120229.pdf
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UIV. UHONOROWANIE�WETERANÓW��
I�WETERANÓW�POSZKODOWANYCH

1.�Dzień�Weterana
Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa ustanowiono 29 maja.

2.�Wojskowa�odznaka�„Za�Rany�i�Kontuzje”1
Minister Obrony Narodowej za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza 
granicami państwa może przyznać weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi 
wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”.

3.�Prawo�do�noszenia�umundurowania�oraz�odznak�i�oznak�wojskowych
Weteran lub weteran poszkodowany będący żołnierzem rezerwy lub w stanie 
spoczynku ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojsko-
wych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio 
na podstawie art. 137a ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojsko-
wej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 860) oraz art. 67 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Uwaga:
Weteran poszkodowany – żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, które-
mu w czasie pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wy-
ekwipowania wyjściowego, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania 
takiego umundurowania i wyekwipowania.
Aby uzyskać to świadczenie, 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 przysługi-
wały mu należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego (§ 2 rozpo-
rządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundu-
rowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy, 
Dz.U. poz. 289). Następnie wniosek ten jest przesyłany przez komendanta WKU 
do dowódcy (szefa, komendanta) jednostki budżetowej właściwego w sprawach 
zaopatrywania w dziale mundurowym, który dokonuje wyposażenia w umundu-
rowanie i wyekwipowanie weterana poszkodowanego – żołnierza.

1  Szczegółowe warunki i niezbędne kryteria w zakresie przyznawania odznaki określone są w rozporządzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręcza-
nia i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (Dz.U. poz. 322).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000860/O/D20200860.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000860/O/D20200860.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000289/O/D20120289.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000289/O/D20120289.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000289/O/D20120289.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000289/O/D20120289.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000322/O/D20120322.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000322/O/D20120322.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000322/O/D20120322.pdf
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4.�Zwrot�kosztów�poniesionych�w�związku�z�udziałem�w�uroczystościach
Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu 
(z uwzględnieniem przysługujących ulg) i zakwaterowania poniesionych w związ-
ku z udziałem w organizowanych przez określone w ustawie organy2 uroczysto-
ściach, na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza grani-
cami państwa.
Zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach 
w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury. Zwro-
tu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot, na którego zaproszenie weteran lub 
weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez weterana wniosku oraz 
oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachun-
ku za zakwaterowanie.

5.� Wojskowa�asysta�honorowa�podczas�pogrzebu
Zmarłemu weteranowi – żołnierzowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu 
– żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny wete-

rana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci.
• W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego 

informację, o której mowa powyżej, może przesłać organizacja pozarządowa 
zrzeszająca weteranów – żołnierzy.

• Informację należy przesłać do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze 
względu na miejsce pochówku weterana – żołnierza lub weterana poszkodo-
wanego – żołnierza.

• Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: 
kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub 
pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek 
honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odzna-
czeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi litur-
gicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierują-
cy wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy 
w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna 
orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty 
 honorowej.

2  W przypadku weteranów i weteranów poszkodowanych, którym status przyznał Minister Obrony Narodo-
wej, zwrot kosztów przysługuje w związku z zaproszeniem na uroczystości organizowane przez Ministra Obro-
ny Narodowej lub dowódców jednostek wojskowych.
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UV. UPRAWNIENIA WETERANA

1.�Dodatkowy�urlop�wypoczynkowy1

Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku 
pracy (zwracamy uwagę na konieczność rozróżnienia stosunku pracy od sto-
sunku służby) przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni 
w roku kalendarzowym. Wymiar urlopu dla zatrudnionych w niepełnym wymia-
rze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, z zaokrągle-
niem w górę, do pełnego dnia.
• Dodatkowy urlop nie przysługuje uprawnionym do urlopu wypoczynkowego 

w wymiarze przekraczającym 26 dni na podstawie odrębnych ustaw.
• Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem, w którym decy-

zja administracyjna o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowa-
nego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie 
wcześniej niż z dniem przedstawienia tej decyzji pracodawcy.

• Dodatkowy urlop wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w któ-
rym weteran oraz weteran poszkodowany pozostający w stosunku pracy mają 
do niego prawo, w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

• Za urlop niewykorzystany nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Uwaga:
Do weteranów poszkodowanych pozostających w stosunku służbowym (żołnie-
rze) zastosowanie mają informacje zawarte w rozdziale VI pkt 4 tego poradnika, 
które wynikają z art. 62 ust. 1a–1d ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawo-
dowych.

2.�Uprawnienia�pracownicze
Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza 
granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze.

3.�Udział�w�turnusie�leczniczo-profilaktycznym
Weteran powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa 
w przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia lub ze 
względu na jego stan psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza może być 
skierowany na 14-dniowy turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim naj-
bliższym członkiem rodziny.

1  Do dodatkowego urlopu stosuje się odpowiednio przepisy art. 1542, art. 172 oraz art. 172¹ ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031791750/U/D20031750Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031791750/U/D20031750Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001040/U/D20191040Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001040/U/D20191040Lj.pdf
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W zależności od podstawy nabycia powyższego uprawnienia zastosowanie mają:
a) w odniesieniu do żołnierzy zawodowych: 
 art. 67 ust. 6 – 6d ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych
 oraz
 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w spra-

wie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych
b) w odniesieniu do pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych pod-

ległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych: 
art. 9b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

 oraz
 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonują-
cych zadania poza granicami państwa.

• Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym żołnierza za-
wodowego lub pracownika cywilnego jednostki organizacyjnej podległej Mi-
nistrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej oraz 50% kosztów 
uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z budże-
tu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

• Kolejny pobyt na turnusie leczniczo-profilaktycznym po uczestnictwie w wy-
konywaniu tych samych zadań może odbyć się pod warunkiem poddania się 
leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo kon-
sultacji specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie 
leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnego do kontynuacji leczenia.

• Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać 
z tego prawa w czasie pozostawania w stosunku pracy lub służby w jednost-
kach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 
niego nadzorowanych.

Uwaga:
Weteran, który utracił prawo do turnusów-leczniczo profilaktycznych (zakoń-
czył służbę lub pracę w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony 
Narodowej lub przez niego nadzorowanej) może ubiegać się o skierowanie na 
leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową na zasadach ogólnych, 
określonych w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 
z późn. zm.) Szczegółowe informacje w tym zakresie wraz z wzorami wymaga-
nych dokumentów znajdują się w serwisie internetowym Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031791750/U/D20031750Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031791750/U/D20031750Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000946/O/D20160946.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000946/O/D20160946.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001122/O/D20201122.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001122/O/D20201122.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001122/O/D20201122.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
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4.�Zakwaterowanie�w� internatach� i�kwaterach� internatowych�z�zasobów�
Agencji�Mienia�Wojskowego
Weteran lub weteran poszkodowany mają prawo do czasowego skorzysta-
nia z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej poza miejscowością 
zamieszkania – pod warunkiem uprzedniego zaspokojenia przez Agencję Mienia 
Wojskowego potrzeb żołnierzy zawodowych2.
• W uzasadnionych przypadkach uprawniony weteran może być również za-

kwaterowany z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny.
• Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje przez czas 

nieprzekraczający łącznie trzech miesięcy w danym roku kalendarzowym – 
z możliwością przedłużenia o kolejny okres w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach.

• Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może (pod warunkiem zaspokojenia 
potrzeb żołnierzy i w ramach posiadanych możliwości) wyrazić zgodę na pobyt 
czasowy dla najbliższych członków rodziny odwiedzających uprawnionego we-
terana – przy czym ich pobyt nie może przekroczyć łącznie 7 dni w miesiącu.

• Weteran uprawniony oraz jego opiekun lub najbliższy członek rodziny są 
obowiązani uiszczać opłaty za korzystanie z internatu lub kwatery internato-
wej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową.

• W przypadku, gdy najbliższy członek rodziny odwiedzający uprawnionego 
weterana korzysta z powierzchni przydzielonej weteranowi na podstawie 
skierowania, ponosi opłatę w wysokości połowy kosztów.

Szczegółowy tryb skorzystania z uprawnienia określono w rozporządzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania 
w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowa-
nie (Dz.U. poz. 1104).

5.�Pomoc�psychologiczna
Weteran lub weteran poszkodowany oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają 
prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej, udzielanej poza kolejnością przez:
• psychologów w jednostkach wojskowych;
• wojskowe pracownie psychologiczne;
• zakłady opieki zdrowotnej utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony 

Narodowej, 

jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami 
państwa.
2  Zasady zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych regulują przepisy rozdziału 5 ustawy 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2017).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950860433/U/D19950433Lj.pdf
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Podstawą do ubiegania się o udzielenie pomocy psychologicznej jest:
• w przypadku weterana lub weterana poszkodowanego – okazanie legitymacji 

weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego;
• w przypadku najbliższych członków rodziny weterana lub weterana poszkodo-

wanego – okazanie pisemnego oświadczenia weterana lub weterana poszko-
dowanego, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszko-
dowanego, o tym, że dana osoba spełnia warunki bycia najbliższym członkiem 
rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy o weteranach.

Przykład�1
Ja niżej podpisany szer. Jan Kowalski, posiadający legitymację weterana (lub weterana 
poszkodowanego) nr XXX, oświadczam, że Anna Kowalska – dokument tożsamości nr 
YYY – jest najbliższym członkiem mojej rodziny.

(data, miejscowość, podpis)

Gdy złożenie pisemnego oświadczenia przez weterana lub weterana poszkodo-
wanego nie jest możliwe ze względu na jego stan zdrowia, dopuszcza się złożenie 
przez członka rodziny pisemnej deklaracji, zawierającej numer legitymacji wete-
rana lub weterana poszkodowanego, o spełnianiu warunków bycia najbliższym 
członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy o wete ranach. 

Przykład�2
Ja niżej podpisany Adam Nowak, dokument tożsamości nr ZZZ 0123, oświadczam, 
że jestem najbliższym członkiem rodziny ppor. Anny Nowak – legitymacja weterana 
(lub weterana poszkodowanego) nr AA9999.

(data, miejscowość, podpis)

• Osoba uprawniona może zgłosić się po pomoc psychologiczną bezpośrednio 
do psychologa jednostki wojskowej, wojskowej pracowni psychologicznej lub 
placówki medycznej.

• Wybór placówki świadczącej pomoc psychologiczną dla weterana lub wetera-
na poszkodowanego zależy od jej dostępności (najbliżej miejsca zamieszkania) 
w danym momencie oraz zakresu pomocy:
− zakres pomocy psychologicznej świadczonej w jednostkach wojskowych i woj-

skowych pracowniach psychologicznych obejmuje: diagnozę psychologiczną, 
konsultację, poradę, interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową;

− zakres pomocy psychologicznej świadczonej w resortowych placówkach 
medycznych obejmuje: diagnozę zaburzeń psychicznych, terapię indywi-
dualną, terapię grupową, w tym terapię rodzinną.

• Przyjęcia w wyznaczonych miejscach będą realizowane w godzinach pracy 
psychologów.
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• Częstotliwość, długość i liczbę konsultacji określa indywidualnie psycholog 
prowadzący.

• Jeśli psycholog prowadzący uzna potrzebę zapewnienia osobie uprawnionej po-
mocy psychologicznej innego rodzaju, niż sam może zrealizować, kieruje osobę 
uprawnioną do odpowiedniej placówki, wystawiając opinię lub zalecenia.

6.�Umieszczenie�w�Domu�Weterana
Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza kolejnością 
w Domu Weterana i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w prze-
pisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.; dalej 
jako: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej). W uzasadnionych przypadkach 
do Domu Weterana może być skierowany weteran poszkodowany, na podstawie 
opinii konsultanta ochrony zdrowia, niezależnie od oceny jego skali samodzielno-
ści, określanej stosownie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 31d tej ustawy.

Pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Weterana mają weterani i weterani 
poszkodowani szczególnie zasłużeni z tytułu działalności na rzecz suwerennej 
i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej lub odznaczeni Orderem Wojen-
nym Virtuti Militari albo Orderem Krzyża Wojskowego.

Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w try-
bie określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń. Po-
byt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej 
w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów – żołnie-
rzy i weteranów poszkodowanych – żołnierzy. Szczegółowy tryb tego dofinanso-
wania określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 
2020 r. w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana po-
szkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1633).

Zgodnie z ustawą o weteranach miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwatero-
wanie weterana poszkodowanego przebywającego w Domu Weterana ustala się 
w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata ta nie 
może być wyższa niż kwota odpowiadająca 50% miesięcznego dochodu weterana 
poszkodowanego w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

7.�Bezpłatny�wstęp�do�obiektów�sportowych�w�zasobach�jednostek�samo-
rządu�terytorialnego
Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłow-
ni i pływalni będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego (art. 30a 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001373/U/D20191373Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001373/U/D20191373Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001104/O/D20201104.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001507/U/D20191507Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001507/U/D20191507Lj.pdf
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ustawy o weteranach). Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania 
z uprawnień, o których mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszko-
dowanego.

Informacje dotyczące obiektów pozostających w zasobie jednostek samorządu 
terytorialnego można uzyskać w siedzibie właściwej miejscowo gminy.

8.�Zwolnienie�z�opłaty�za�wstęp�do�muzeów�państwowych
Weteran i weteran poszkodowany zwolnieni są z opłaty za wstęp do muzeów pań-
stwowych3.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, konieczne jest posiadanie i oka-
zanie ważnej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Uwaga:
Należy pamiętać o rozróżnieniu muzeów państwowych od samorządowych lub 
prowadzonych przez podmioty prywatne. Wykaz muzeów państwowych obję-
tych ustawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (w zakładce „rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy”).

9.�Zapomogi4
Weteran – żołnierz, który ukończył 65 lat, lub weteran poszkodowany – żołnierz, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie 
zapomogi:
• na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby 

powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opa-
trunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi 
medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na 
wiek lub stan zdrowia;

• w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych mających wpływ na pogorszenie 
w istotny sposób sytuacji materialnej weterana lub weterana poszkodowanego. 

Zapomoga przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana (po ukończeniu 
65 roku życia) lub weterana poszkodowanego (bez względu na wiek) do Ministra 
Obrony Narodowej.

Wniosek (zał.�nr�6) powinien zawierać w szczególności:
• imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;
• numer i datę wydania legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

3  Stanowi o tym art. 10 ust. 3b pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 902).
4  Warunki i tryb przyznawania zapomóg, dokumenty stanowiące podstawę i sposób ich przyznania i przeka-
zywania oraz zasady tworzenia funduszu zapomogowego określono w rozporządzeniu Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom 
lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz.U. poz. 105).

https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php
https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000105/O/D20120105.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000105/O/D20120105.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000105/O/D20120105.pdf
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Do wniosku dołącza się:
− dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków na zaspoko-

jenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodują-
cej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych 
oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne 
i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub 
stan zdrowia lub zaistnienie zdarzeń losowych mających wpływ na pogorsze-
nie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana 
poszkodowanego-żołnierza (w tym oryginały lub poświadczone za zgodność 
z oryginałem dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków np. imienne 
faktury);

− oświadczenie o formie wypłaty zapomogi (forma gotówkowa lub bezgotówko-
wa (zał.�nr�7) – wraz z podaniem numeru rachunku, na który ma zostać przeka-
zana zapomoga);

− oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy pieniężnej na ten sam cel z innego źró-
dła (zał.�nr�8).

Przy przyznawaniu zapomogi uwzględniane są okoliczności mające wpływ na sy-
tuację materialną weterana – żołnierza i weterana poszkodowanego – żołnierza. 
Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające konieczność po-
niesienia wyżej wskazanych wydatków lub zdarzenia.

Ponadto w toku postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania zapo-
mogi brana jest pod uwagę sytuacja materialna weterana i weterana poszkodo-
wanego oraz jego rodziny. W tym celu niezbędne jest dołączenie do akt sprawy 
dokumentów poświadczających uzyskiwane dochody członków wspólnego go-
spodarstwa domowego weterana i weterana poszkodowanego (w celu określenia 
wpływu wydatków poniesionych przez osobę zainteresowaną na sytuację mate-
rialną jej gospodarstwa domowego) oraz oświadczenia o liczbie osób pozostają-
cych w gospodarstwie domowym.

Organem właściwym do wypłaty zapomogi jest dyrektor Wojskowego Biura Eme-
rytalnego, którego właściwość ustala się według miejsca zamieszkania weterana 
lub weterana poszkodowanego. Wypłaty zapomogi dokonuje się w formie gotów-
kowej lub bezgotówkowej – stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana 
lub weterana poszkodowanego.



 
 

  
ZZaałłąącczznniikk  nnrr  66..  Wzór wniosku o zapomogę dla weterana 

 
Warszawa, dn. …………………. 

Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
WNIOSEK  

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu 
przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-
żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz.U. poz. 105) zwracam 
się z wnioskiem o przyznanie zapomogi z powodu …………………………………………..…… 
………………………………………….…………………..................................………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 
Nadmieniam, że poniosłem wysokie wydatki pieniężne na pokrycie kosztów zaistniałego 
zdarzenia.  
 
Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi. 
2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy pieniężnej na ten sam cel z innego źródła. 
3. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (oryginały faktur lub poświadczone 

za zgodność z oryginałem kopie faktur – wymienić jakie): ………………...……………..…….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a ponadto: 



 
 

4. Zaświadczenie o dochodach mojej rodziny (zaświadczenie o uposażeniu lub 
wynagrodzeniu albo o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych, jak również 
zaświadczenie o dochodach osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, 
ewentualnie zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego). 

5. Oświadczenie o liczbie osób pozostających na utrzymaniu weterana powyżej 
65 roku życia/weterana poszkodowanego. 

 
 

…………………………………… 
Podpis 

  

 
 

  
ZZaałłąącczznniikk  nnrr  66..  Wzór wniosku o zapomogę dla weterana 

 
Warszawa, dn. …………………. 

Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
WNIOSEK  

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu 
przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-
żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz.U. poz. 105) zwracam 
się z wnioskiem o przyznanie zapomogi z powodu …………………………………………..…… 
………………………………………….…………………..................................………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 
Nadmieniam, że poniosłem wysokie wydatki pieniężne na pokrycie kosztów zaistniałego 
zdarzenia.  
 
Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi. 
2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy pieniężnej na ten sam cel z innego źródła. 
3. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (oryginały faktur lub poświadczone 

za zgodność z oryginałem kopie faktur – wymienić jakie): ………………...……………..…….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a ponadto: 



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  77..  Wzór oświadczenia o formie wypłaty zapomogi 
 

Warszawa, dn. ……………………. 
Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

  
  

  
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-
żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia 
funduszu na zapomogi (Dz.U. poz. 105) proszę o wypłatę zapomogi w formie 
bezgotówkowej na mój nr konta …………………………………………...…… w Banku 
.……………….…. 
 
 

…………………………………… 
Podpis 

 

 

  



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  88..  Wzór oświadczenia  
o nieotrzymaniu pomocy pieniężnej na ten sam cel z innego źródła 
 

        Warszawa, dnia ……………………  
Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

  
  

  
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-
żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia 
funduszu na zapomogi (Dz.U. poz. 105) oświadczam, że nie otrzymuję pomocy na ten 
sam cel z innego źródła. 

 
 
 

…………………………………… 
Podpis 

 

  

 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  77..  Wzór oświadczenia o formie wypłaty zapomogi 
 

Warszawa, dn. ……………………. 
Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

  
  

  
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-
żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia 
funduszu na zapomogi (Dz.U. poz. 105) proszę o wypłatę zapomogi w formie 
bezgotówkowej na mój nr konta …………………………………………...…… w Banku 
.……………….…. 
 
 

…………………………………… 
Podpis 
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UVI. UPRAWNIENIA WETERANA  
POSZKODOWANEGO1

1.�Świadczenia�opieki�zdrowotnej
Uprawnienia wynikające z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
• korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach 

i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (art. 24b 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) dla weteranów poszkodowanych 
w�zakresie�leczenia�urazów�i�chorób�nabytych�podczas�wykonywania�zadań�
poza�granicami�państwa;

• korzystanie poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
opieki zdrowotnej innych niż wyżej wymienione, prawo do bezterminowe-
go czasu trwania leczenia w zakresie wspomnianych świadczeń opieki zdro-
wotnej (art. 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) dla weteranów 
poszkodowanych w�zakresie� leczenia�urazów� i� chorób�nabytych�podczas�
wykonywania�zadań�poza�granicami�państwa;

• bezpłatne zaopatrzenie w leki oraz leki recepturowe (art. 44 ust. 1c ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej), na�czas�leczenia�urazów�lub�chorób�na-
bytych�podczas�wykonywania�zadań�poza�granicami�państwa�(kod�upraw-
nień�dodatkowych�–�PO);

• prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach dla weterana poszkodo-
wanego (art. 47c ust. 1 pkt 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), 
którego�ustalony�procentowy�uszczerbek�na�zdrowiu�wynosi�co�najmniej�
30%;

• bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją 
o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium RP dla weteranów po-
szkodowanych (art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej), których�ustalony�procentowy�uszczerbek�na�zdrowiu�wynosi�co�naj-
mniej�30% (kod�uprawnień�dodatkowych�–�WE);

• prawo do korzystania bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotne-
go z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środ-
ków publicznych (art. 57 ust. 2 pkt 12 i 13 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej) udzielanych:

1  Weteranowi poszkodowanemu przysługują odpowiednio wszystkie uprawnienia wymienione również w roz-
dziale V tego poradnika, zatytułowanym „Uprawnienia weterana”.
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− dla weterana poszkodowanego, w�zakresie�leczenia�urazów�lub�chorób�
nabytych�podczas�wykonywania�zadań�poza�granicami�państwa;

oraz
− dla weterana poszkodowanego, którego�ustalony�procentowy�uszczer-
bek�na�zdrowiu�wynosi�co�najmniej�30%;

• prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej – 
do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2a usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej)2:
− dla weterana poszkodowanego w�zakresie�leczenia�urazów�lub�chorób�
nabytych�podczas�wykonywania�zadań�poza�granicami�państwa;

oraz
− dla weterana poszkodowanego, którego�ustalony�procentowy�uszczer-
bek�na�zdrowiu�wynosi�co�najmniej�30%.

Uwaga:
Stosownie do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 
2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub 
pracownikom oraz weteranom poszkodowanym dokumentem�uprawniającym�
do�korzystania�ze�świadczeń�opieki�zdrowotnej�przez�weteranów�poszkodo-
wanych�jest�legitymacja,�o�której�mowa�w�rozdziale�VII�poradnika, wydawana 
przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.

2.�Wybrane�uprawnienia�inwalidów�wojennych�i�wojskowych�dla�wetera-
nów�poszkodowanych
Na podstawie art. 29 ustawy o weteranach każdemu�weteranowi�poszkodowane-
mu przysługują odpowiednio uprawnienia określone w art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 
oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów  wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 1790). Szczegółowo są to:        
• prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata, nie-

zależnie od przysługującego z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego;
• poddanie specjalnemu leczeniu, przeszkoleniu oraz usprawnieniu w ośrod-

kach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności 
do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia – w tym zakresie stosu-
je się odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych;

• korzystanie przez wymagającego szczególnej opieki z pierwszeństwa 
w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy 
społecznej. Na pokrycie kosztów utrzymania w tych domach można dokony-

2  Procedurę realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopa-
trzenia w wyroby medyczne (Dz.U. poz. 609).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740210117/U/D19740117Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740210117/U/D19740117Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000609/O/D20200609.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000609/O/D20200609.pdf
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wać potrąceń z renty według zasad określonych w przepisach o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych 
i telewizyjnych (rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 
9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumen-
tów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od 
opłat abonamentowych, Dz.U. 2020 r. poz. 1128).

Uwaga: 
W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych 
przepisów przysługuje tylko jedno świadczenie – według wyboru uprawnione-
go. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których 
mowa, jest legitymacja weterana poszkodowanego.

3.�Pomoc�w�finansowaniu�nauki�dla�weterana�poszkodowanego
Weteran poszkodowany – żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na 
jedną z form kształcenia3:
• naukę na poziomie szkoły ponadpodstawowej;
• studia pierwszego stopnia;
• studia drugiego stopnia;
• jednolite studia magisterskie;
• studia podyplomowe.
Weteran poszkodowany – żołnierz, którego uszczerbek na zdrowiu wynosi co naj-
mniej 30%, ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na dwie z powyżej wymie-
nionych form kształcenia.

W ramach pomocy mogą być pokryte koszty:
• opłaty za naukę lub studia;
• przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego – żołnierza do 

szkoły lub uczelni i z powrotem;
• zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany – żołnierz 

pobiera naukę lub odbywa studia.

Pomoc przysługuje na jedną z wybranych przez weterana poszkodowanego – żoł-
nierza form kształcenia do�wysokości 400% najniższej emerytury.
Wysokość pomocy finansowej przysługuje na każdy rok szkolny lub akademicki 
przez cały czas trwania nauki lub studiów, nie dłużej niż w wymiarze określonym 
w programie nauczania lub w programie studiów. Jeżeli w roku akademickim pro-
gram studiów obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansową przyznaje się w wy-
sokości 50% pełnej stawki.

3  Podstawą prawną jest tu art. 26 ustawy o weteranach oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowane-
mu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001128/O/D20201128.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001128/O/D20201128.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001128/O/D20201128.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001128/O/D20201128.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000187/O/D20120187.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000187/O/D20120187.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000187/O/D20120187.pdf
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Pomoc wypłacana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do 
dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego.
Organem właściwym do wypłaty pomocy jest dyrektor wojskowego biura eme-
rytalnego, którego właściwość ustala się według miejsca zamieszkania weterana 
poszkodowanego.

Koszty przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego do szkoły 
lub uczelni i z powrotem pokrywa się do wysokości równej cenie biletu za prze-
jazd 2 klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących uprawnień 
do przejazdów ulgowych, po przedstawieniu przez weterana poszkodowanego 
właściwemu wojskowemu biuru emerytalnemu dokumentu potwierdzającego 
poniesienie kosztów przejazdu.

Koszty zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany pobie-
ra naukę lub odbywa studia, pokrywa się do wysokości określonej w dokumencie 
potwierdzającym poniesienie kosztu na zakwaterowanie po przedstawieniu tego 
dokumentu przez weterana poszkodowanego właściwemu wojskowemu biuru 
emerytalnemu. Pomoc w zakresie kosztów przejazdów i zakwaterowania wypła-
cana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów.

Pomoc�ulega�zawieszeniu w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem 
zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego – 
żołnierza powodującymi konieczność przerwania nauki lub studiów.
Wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu na wniosek zainteresowanego, 
do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów. Weteran poszkodo-
wany informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej oraz 
przedstawia dokumenty potwierdzające stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia 
losowego, które spowodowały przerwanie nauki lub studiów. W tym przypadku 
Minister Obrony Narodowej, na wniosek zainteresowanego, zawiesza wypłatę 
pomocy do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów.

Zwrot� kosztów� w� przypadku� nieukończenia� nauki. Poniesione przez organ 
koszty nauki lub studiów oraz przejazdów i zakwaterowania podlegają zwrotowi 
w przypadku nieukończenia nauki lub studiów z przyczyn leżących po stronie 
weterana poszkodowanego w terminie określonym w programie nauczania lub 
w programie studiów, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia nauki lub studiów, 
o których mowa powyżej. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 6 miesięcy 
od dnia doręczenia wezwania. 
W przypadku nieukończenia nauki lub studiów z przyczyn leżących po stronie 
weterana poszkodowanego – żołnierza po wydaniu decyzji o przyznaniu pomo-
cy weteran poszkodowany-żołnierz informuje niezwłocznie o tym fakcie Mini-
stra Obrony Narodowej. 
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Pomoc�przyznawana�jest�w�drodze�decyzji�administracyjnej, na�wniosek�zło-
żony�przez�weterana�poszkodowanego�do�Ministra�Obrony�Narodowej�w�każ-
dym�roku�szkolnym�lub�akademickim�do�dnia�30�września�roku,�w�którym�po-
moc�ma�być�przyznana.�W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
na naukę po dniu 30 września pomoc przyznawana jest tylko na jeden semestr 
nauki w danym roku akademickim.

Wniosek należy skierować na adres:

Minister Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218 

00-911 Warszawa

Do wniosku (zał.�nr�9) dołącza się:
• zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową lub uczelnię, w której 

wnioskodawca zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę lub studia, wraz 
ze wskazaniem liczby semestrów w danym roku szkolnym lub akademickim 
i wysokości czesnego za każdy z semestrów;

• zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej 
o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego (zał.�nr�10); 

• oświadczenie o formie wypłaty pomocy (zał.�nr�11); 
• oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów 

(zał.�nr�12):
− opłat za naukę lub studia
lub
− przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni, wraz ze wskaza-

niem przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych
lub
− zakwaterowania w miejscowości, w której wnioskodawca pobiera naukę 

lub odbywa studia.

Od decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w przedmiotowej sprawie stro-
nie przysługuje prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4.�Urlop�dodatkowy�dla�weterana�poszkodowanego�pozostającego�w�sto-
sunku�służbowym
• Żołnierz zawodowy mający status weterana poszkodowanego otrzymuje co-

rocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych 
(art. 62 ust. 1a–1d ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

• Urlop nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu mającemu status weterana 
poszkodowanego uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego i dodatko-
wych urlopów wypoczynkowych w wymiarze przekraczającym 26 dni robo-
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czych (z wyłączeniem dodatkowego urlopu z tytułu szkodliwych dla zdrowia 
warunków służby).

• Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, powstaje z dniem, w którym de-
cyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała 
się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej 
niż z dniem przedstawienia przez żołnierza zawodowego tej decyzji dowódcy 
jednostki wojskowej. Urlop wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, 
w którym żołnierz zawodowy ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym 
z dowódcą jednostki wojskowej, jeżeli nie został ujęty w planie urlopów.

• Za niewykorzystany urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

5.�Dodatek�weterana�poszkodowanego
Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo 
do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia do organu emery-
talno-rentowego wniosku wraz z decyzją o przyznaniu statusu weterana poszko-
dowanego (lub jej odpisem).
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa eme-
rytura.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego jest uzależniona od ustalonego 
procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego 
w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas 
wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza grani-
cami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi 
w przedziale:
• od 1% do 9% uszczerbku  – 5% podstawy wymiaru;
• od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
• od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
• od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
• od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;
• od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
• od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
• od 71% do 80% uszczerbku  – 110% podstawy wymiaru;
• od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
• powyżej 90% uszczerbku   – 130% podstawy wymiaru.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych 
na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden dodatek weterana 
poszkodowanego.
Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub ren-
tą inwalidzką w terminie i trybie określonym dla tych świadczeń, a w przypadku 
wypłaty dodatku po raz pierwszy – w najbliższym terminie płatności emerytury 
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lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek został złożony na 
14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty. 

W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytal-
no-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim 
miesiącu kwartału.

Uwaga:
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach 
działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1726) 
decyzje przyznające status weterana poszkodowanego wydane do dnia wejścia 
w życie ustawy zmieniającej (tj. 11 października 2019 r.) podlegają zmianie w za-
kresie wysokości dodatku weterana poszkodowanego.
Zmiany decyzji dokonują organy, które je wydały:
• w odniesieniu do weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy 

uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 31% – zmienione decyzje zostały 
wydane z urzędu;

• weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu 
wynosi w przedziale 1–9% – zmiana decyzji następuje na wniosek zaintereso-
wanego (zał.�nr�13).

6.�Pierwszeństwo�w�zatrudnieniu
Weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu odpowiednio 
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych na sta-
nowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofi-
zycznej.

W przypadku zbiegu prawa do tego samego uprawnienia na podstawie odręb-
nych przepisów przysługuje tylko jedno z nich, według wyboru uprawnionego.

7.�Turnus�readaptacyjno-kondycyjny4

Weteran poszkodowany, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi�co�naj-
mniej�30%,�ma prawo – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym – do udziału 
w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych organizowanych przez 
jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.
• W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym 

może uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny.
• W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym nie mogą uczestniczyć weterani 

4  Pobyt na turnusie odbywa się na podstawie art. 29a ustawy o weteranach oraz rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów 
poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U. poz. 388).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001726/O/D20191726.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001726/O/D20191726.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000388/O/D20200388.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000388/O/D20200388.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000388/O/D20200388.pdf
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poszkodowani, u których lekarz stwierdził przeciwwskazania medyczne do 
udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym.

• Koszt udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym weterana poszkodowa-
nego i pełnoletniego najbliższego członka rodziny jest finansowany z budżetu 
Ministra Obrony Narodowej.

• Turnusy readaptacyjno-kondycyjne prowadzone są przez Wojskowy Ośrodek 
Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie. Czas trwania takiego turnusu to 14 dni.  

Weteran poszkodowany biorący udział w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym 
uczestniczy w:
− zajęciach psychologicznych;
− zajęciach sportowo rekreacyjnych;
− zabiegach rehabilitacyjnych – w zależności od zaleceń lekarskich.

• W celu skorzystania z turnusu readaptacyjno-kondycyjnego należy wystąpić 
z wnioskiem o skierowanie na turnus do Dyrektora Centrum Weterana Dzia-
łań Poza Granicami Państwa (zał.�nr�14).
Do wniosku należy dołączyć:
− kopię decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;
− opinię psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readap-

tacyjno-kondycyjnym;
− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału 

w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
− zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszko-

dowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny – w przypadku udziału 
członka rodziny (zał.�nr�15).

Czytelnie wypełniony wniosek wraz z wszystkimi wymienionymi dokumentami 
należy skierować na adres:

Dyrektor
Centrum�Weterana�Działań�Poza�Granicami�Państwa

ul.�Puławska�6A
00-909�Warszawa

Uwaga:
O zakwalifikowaniu na turnus weterana poszkodowanego zawiadamia komendant 
Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie (nie później niż 
na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia).
O odmowie skierowania na turnus readaptacyjno-kondycyjny (wraz z podaniem 
przyczyny tej odmowy) wnioskodawcę zawiadamia niezwłocznie Dyrektor Cen-
trum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
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8.�Ulgi�komunikacyjne
Weteran poszkodowany uprawniony jest do następujących ulg w transporcie pu-
blicznym (art. 30 ustawy o weteranach):
• ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miej-

skiej;
• ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu 

zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
− 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komu-

nikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
− 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie 

biletów jednorazowych. (W przypadku korzystania z przejazdu w 1 klasie 
obowiązuje dopłata w wysokości stanowiącej różnicę między należno-
ścią za pełnopłatny przejazd w 1 klasie a należnością za pełnopłatny 
przejazd w 2 klasie).

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja 
weterana poszkodowanego.



ZZaałłąącczznniikk  nnrr  99..  Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej na naukę 

Warszawa, dnia …………………… 
Jan KOWALSKI 
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa
tel. 123 456 789
PESEL: 1234567890

Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa

WN I O S E K 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn zm.) oraz § 4 rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy 
finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187) zwracam się z wnioskiem o przyznanie pomocy 
finansowej na naukę. 
Informuję, że posiadam legitymację weterana poszkodowanego-żołnierza nr …………., 
wydaną dnia …………. 

DDoo  wwnniioosskkuu  zzaałłąącczzaamm::  

1. Zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową lub uczelnię, w której zamierzam 
rozpocząć lub kontynuować naukę lub studia, wraz ze wskazaniem liczby semestrów 
w danym roku szkolnym lub akademickim.

2. Zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej
o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego.

3. Oświadczenie o formie wypłaty pomocy.

4. Oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów:
a) opłat za naukę lub studia lub
b) przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni wraz ze wskazaniem 
    przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych, lub
c) zakwaterowania w miejscowości, w której wnioskodawca pobiera naukę lub
   odbywa studia.

.................................................. 

Podpis



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1100..  Zobowiązanie do zawiadomienia o przerwaniu nauki 
 

Warszawa, dnia ……………………  
Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

  
  

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

  

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi 
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187) 
zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej 
o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego.  

 

............................................ 

Podpis 

 

 

 

  



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1111..  Oświadczenie o formie wypłaty pomocy finansowej na naukę 
 

Warszawa, dnia ……………………  
Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

  
  

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi 
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187) proszę 
o wypłatę pomocy finansowej na naukę w formie bezgotówkowej na mój nr konta 
………………………………………. w banku …………………………………  

 

................................................. 

Podpis 

  



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1111..  Oświadczenie o formie wypłaty pomocy finansowej na naukę 
 

Warszawa, dnia ……………………  
Jan KOWALSKI         
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa 
tel. 123 456 789 
PESEL: 1234567890 

  
  

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi 
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187) proszę 
o wypłatę pomocy finansowej na naukę w formie bezgotówkowej na mój nr konta 
………………………………………. w banku …………………………………  

 

................................................. 

Podpis 

  

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1122..  Oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie … 

Warszawa, dnia …………………… 
Jan KOWALSKI 
ul. Puławska 123 
00-911 Warszawa
tel. 123 456 789
PESEL: 1234567890

Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi 
poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187) 
oświadczam, że będę korzystał z pomocy w zakresie pokrycia kosztów: 
...…………………………………………………………………….…………………………………………………….….……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………....…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

............................................... 

Podpis 



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1133. Wzór wniosku o zmianę decyzji  
w zakresie wysokości dodatku weterana poszkodowanego  

  
……….………………........................                      …..………………., dn. …………… 

  Imię i NAZWISKO     Miejscowość   Data 

………………………………..............    
    Miejsce zamieszkania, ulica, nr budynku/nr lokalu 

………………………………..............    
              Kod pocztowy, miejscowość 

………………………………..............    
                        Województwo 

     …….……………………    
             Nr PESEL 

     …….……………………    
           Nr telefonu 

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
 

WNIOSEK  
 

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1726) w związku z art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) 
zwracam się z wnioskiem o zmianę decyzji nr ………………….. z dnia ………………. 
przyznającej mi status weterana poszkodowanego – w zakresie wysokości dodatku 
weterana poszkodowanego.  
 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

  



 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1133. Wzór wniosku o zmianę decyzji  
w zakresie wysokości dodatku weterana poszkodowanego  

  
……….………………........................                      …..………………., dn. …………… 

  Imię i NAZWISKO     Miejscowość   Data 

………………………………..............    
    Miejsce zamieszkania, ulica, nr budynku/nr lokalu 

………………………………..............    
              Kod pocztowy, miejscowość 

………………………………..............    
                        Województwo 

     …….……………………    
             Nr PESEL 

     …….……………………    
           Nr telefonu 

 
Minister Obrony Narodowej 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

 
 

WNIOSEK  
 

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1726) w związku z art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) 
zwracam się z wnioskiem o zmianę decyzji nr ………………….. z dnia ………………. 
przyznającej mi status weterana poszkodowanego – w zakresie wysokości dodatku 
weterana poszkodowanego.  
 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

  

 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1144..  Wzór wniosku o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny 

str. 1/2 
Dyrektor 
Centrum Weterana Działań  
Poza Granicami Państwa 
ul. Puławska 6A 
00-909 Warszawa 

 
WNIOSEK  

o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny  
w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie  

  
I. Dane składającego wniosek 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………….. 
2. Numer PESEL …………………………………………………………….……………….…. 
3. Seria i numer legitymacji weterana poszkodowanego …………….……………………….…. 
4. Miejsce służby/pracy ………………………………………….………………………….…… 
5. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..…. 

Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

6. Adres do korespondencji ……………………………………………………….………….…. 
Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

7. Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………..……………… 
 

……………………………………………. 
Data i podpis wnioskodawcy 

 
II. Stanowisko podmiotu kierującego na turnus readaptacyjno-kondycyjny dotyczące 

udziału wnioskodawcy w tym turnusie  
Wnioskodawca spełnia warunki/nie spełnia warunków* posiadania statusu weterana 
poszkodowanego, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, a lekarz nie 
stwierdził przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym, 
oraz uczestniczy w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym pierwszy raz w danym roku 
kalendarzowym. 

Uzasadnienie (w przypadku niespełniania warunków): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

………………..………………………………………………………………………..............………………………………………….. 

……………………………………...…………………………………………………………….……………………………………………. 

……………………………………………. 
Pieczęć i podpis podmiotu kierującego 



 
 

 

str. 2/2 

III. Adnotacje o zakwalifikowaniu wnioskodawcy na turnus  
 

Zakwalifikowano na turnus w terminie od …………….……...…..….. do …….…….……..………… 

 

……………………………………………. 
Podpis i pieczęć Komendanta Wojskowego Ośrodka 

Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

Załączniki: 

1. Kopia decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. 
2. Opinia psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-

kondycyjnym. 
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie 

readaptacyjno-kondycyjnym. 
4. Zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na 

turnus readaptacyjno-kondycyjny – w przypadku udziału członka rodziny. 

  
  



 
 

 

str. 2/2 

III. Adnotacje o zakwalifikowaniu wnioskodawcy na turnus  
 

Zakwalifikowano na turnus w terminie od …………….……...…..….. do …….…….……..………… 

 

……………………………………………. 
Podpis i pieczęć Komendanta Wojskowego Ośrodka 

Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

Załączniki: 

1. Kopia decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. 
2. Opinia psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-

kondycyjnym. 
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie 

readaptacyjno-kondycyjnym. 
4. Zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na 

turnus readaptacyjno-kondycyjny – w przypadku udziału członka rodziny. 

  
  

 
 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  1155..  Zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny  
weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny 

 
ZGŁOSZENIE  

pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego – żołnierza na turnus 
readaptacyjno-kondycyjny 

 

I. Wypełnia składający wniosek o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny  
1. Dane weterana poszkodowanego – żołnierza składającego wniosek  

1) Nazwisko i imię …………………………………………...…………..……………………..... 
2) Numer PESEL ……………………………………………...……………...……………….…. 

2. Dane pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego – żołnierza1)  

1) Nazwisko i imię ………………………………………...………………..…………………..... 
2) Stopień pokrewieństwa ………………………………………………………………………... 
3) Numer PESEL ……………………………….……………...……………..……………….…. 
4) Adres zamieszkania ………………….……………………………………………………..…. 

Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

5) Numer telefonu kontaktowego …………………………………………..……..……...……… 
II. Stanowisko podmiotu kierującego na turnus readaptacyjno-kondycyjny dotyczące 

udziału w tym turnusie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana 
poszkodowanego – żołnierza  
 
Członek rodziny spełnia warunki/nie spełnia warunków2) pełnoletności oraz przesłanki 
uznania za najbliższego członka rodziny wnioskodawcy. 
Uzasadnienie (w przypadku niespełniania warunków): 
…………………………………………………………...…………………………………….… 
……………………………………………………………………………….................………... 
…………………………………………………………………………………………….……... 

 
 

 
……………………………………………. 
Podpis i pieczęć podmiotu kierującego 

 
 

1) Zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) za najbliższego członka rodziny uważa się: małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu z weteranem poszkodowanym. 

2) Niepotrzebne skreślić. 
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VII.  LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ 
POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Legitymacja Osoby Poszkodowanej Poza Granicami Państwa (OPPGP) jest do-
kumentem o określonym terminie ważności, potwierdzającym uprawnienia do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 47b ust. 1 
i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 
2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub 
pracownikom oraz weteranom poszkodowanym (Dz.U. poz. 778) dokument ten 
wydaje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:
• uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi oraz weteranowi poszkodowa-

nemu, których ustalony uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% – legi-
tymacja w kolorze granatowym;

 

Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 778

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 19 kwietnia 2021 r. (poz. 778)

Załącznik nr 1

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UPRAWNIONEGO ŻOŁNIERZA LUB PRACOWNIKA ORAZ WETERANA 

POSZKODOWANEGO, KTÓRYCH USTALONY USZCZERBEK NA ZDROWIU JEST MNIEJSZY NIŻ 30%

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru granatowego, wykonana 
z PVC.

Awers:

1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze czarnym i białym wykonane różną czcionką:

1) po prawej stronie wizerunku orła napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ”;

2) pośrodku napis „LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA”;

3) po lewej stronie napis „NAZWISKO” i miejsce na wpisanie nazwiska, poniżej napis „IMIĘ” i miejsce na wpisanie 
imienia, poniżej napis „NR PESEL / NR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ” i miejsce na 
wpisanie numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) pośrodku w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI”.

Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Obrony Narodowej z dnia 
.19 kwietnia 2021 r. (poz. ........) 

Załącznik nr 1 

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA  
ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UPRAWNIONEGO ŻOŁNIERZA  

LUB PRACOWNIKA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO, KTÓRYCH USTALONY 
USZCZERBEK NA ZDROWIU JEST MNIEJSZY NIŻ 30% 

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru 
granatowego, wykonana z PVC. 

Awers:  

1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”. 
3. Napisy w kolorze czarnym i białym wykonane różną czcionką: 

1) po prawej stronie wizerunku orła napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej 
„MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”; 

2) pośrodku napis „LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA 
GRANICAMI PAŃSTWA”; 

3) po lewej stronie napis „NAZWISKO” i miejsce na wpisanie nazwiska, poniżej napis 
„IMIĘ” i miejsce na wpisanie imienia, poniżej napis „NR PESEL / NR DOKUMENTU 
POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ” i miejsce na wpisanie numeru PESEL lub 
numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

4) pośrodku w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA  
GRANICAMI PAŃSTWA 

NAZWISKO     
IMIĘ              
NR PESEL / NR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO     
TOŻSAMOŚĆ 

WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI 

MON 
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Rewers:

Napisy w kolorze białym wykonane różną czcionką:

1) pośrodku w górnej części napis „Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w za-
kresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).”;

2) poniżej pośrodku napis „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej napis „DEPARTAMENT WOJ-
SKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA”;

3) poniżej pośrodku napis „DYREKTOR”, powyżej miejsce na podpis;

4) poniżej po lewej stronie napis „SERIA I NUMER:” i miejsce na wpisanie serii i numeru legitymacji;

5) poniżej napis „DATA I MIEJSCE WYDANIA:” i miejsce na wpisanie daty i miejsca wydania legitymacji;

6) poniżej napis „TERMIN WAŻNOŚCI:” i miejsce na wpisanie terminu ważności legitymacji.

 

Rewers:  

Napisy w kolorze białym wykonane różną czcionką: 

1) pośrodku w górnej części napis „Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1398, z późn. zm.)”; 

2) poniżej pośrodku napis „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej napis 
„DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA”; 

3) poniżej pośrodku napis „DYREKTOR”, powyżej miejsce na podpis; 
4) poniżej po lewej stronie napis „SERIA I NUMER:” i miejsce na wpisanie serii i numeru 

legitymacji; 
5) poniżej napis „DATA I MIEJSCE WYDANIA:” i miejsce na wpisanie daty i miejsca wydania 

legitymacji; 
6) poniżej napis „TERMIN WAŻNOŚCI:” i miejsce na wpisanie terminu ważności legitymacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 
 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398, z późn. zm.). 

 
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 
 
 

DYREKTOR 
 
SERIA I NUMER: 
DATA I MIEJSCE WYDANIA: 
TERMIN WAŻNOŚCI: 

• uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi oraz weteranowi poszkodowa-
nemu, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% – le-
gitymacja w kolorze amarantowym.

 

Dziennik Ustaw – 6 –  Poz. 778

 

Załącznik nr 2

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UPRAWNIONEGO ŻOŁNIERZA LUB PRACOWNIKA ORAZ WETERANA 

POSZKODOWANEGO, KTÓRYCH USTALONY PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
WYNOSI CO NAJMNIEJ 30%

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru amarantowo-grafitowego, 
wykonana z PVC.

Awers:

1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze czarnym i białym wykonane różną czcionką:

1) po prawej stronie wizerunku orła napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ”;

2) pośrodku napis „LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA”;

3) po lewej stronie napis „NAZWISKO” i miejsce na wpisanie nazwiska, poniżej napis „IMIĘ” i miejsce na wpisanie 
imienia, poniżej napis „NR PESEL / NR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ” i miejsce na 
wpisanie numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI”.

Załącznik nr 2  
 

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA  
ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UPRAWNIONEGO ŻOŁNIERZA 

 LUB PRACOWNIKA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO, KTÓRYCH USTALONY 
PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYNOSI CO NAJMNIEJ 30%  

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru 
amarantowo-grafitowego, wykonana z PVC. 

Awers:  

1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”. 
3. Napisy w kolorze czarnym i białym wykonane różną czcionką: 

1) po prawej stronie wizerunku orła napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej 
„MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”; 

2) pośrodku napis „LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA 
GRANICAMI PAŃSTWA”;  

3) po lewej stronie napis „NAZWISKO” i miejsce na wpisanie nazwiska, poniżej napis 
„IMIĘ” i miejsce na wpisanie imienia, poniżej napis „NR PESEL / NR 
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ” i miejsce na wpisanie 
numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA 
GRANICAMI PAŃSTWA 

NAZWISKO              
IMIĘ    
NR PESEL / NR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO 
TOŻSAMOŚĆ 
  WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI       MON 
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Rewers:

Napisy w kolorze białym wykonane różną czcionką:

1) pośrodku w górnej części napis „Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w za-
kresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).”;

2) poniżej pośrodku napis „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej napis „DEPARTAMENT WOJ-
SKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA”;

3) poniżej pośrodku napis „DYREKTOR”, powyżej miejsce na podpis;

4) poniżej po lewej stronie napis „SERIA I NUMER:” i miejsce na wpisanie serii i numeru legitymacji;

5) poniżej napis „DATA I MIEJSCE WYDANIA:” i miejsce na wpisanie daty i miejsca wydania;

6) poniżej napis „TERMIN WAŻNOŚCI:” i miejsce na wpisanie terminu ważności;

7) po prawej stronie napis „30%”.

 

 

Rewers:  

Napisy w kolorze białym wykonane różną czcionką: 

1) pośrodku w górnej części napis „Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1398, z późn. zm.); 

2) poniżej pośrodku napis „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej napis 
„DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA”; 

3) poniżej pośrodku napis „DYREKTOR”, powyżej miejsce na podpis; 
4) poniżej po lewej stronie napis „SERIA I NUMER:” i miejsce na wpisanie serii i numeru 

legitymacji;  
5) poniżej napis „DATA I MIEJSCE WYDANIA:” i miejsce na wpisanie daty i miejsca 

wydania; 
6) poniżej napis „TERMIN WAŻNOŚCI:” i miejsce na wpisanie terminu ważności; 
7) po prawej stronie napis „30%”. 

 

  

 

Uprawnia osobę poszkodowaną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). 
 
 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 
DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

 
                             DYREKTOR 

SERIA I NUMER:              30% 
DATA I MIEJSCE WYDANIA: 
TERMIN WAŻNOŚCI: 

 

Uprawniony�żołnierz� lub�pracownik to żołnierz lub pracownik wojska, o któ-
rym mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub 

L

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000778/O/D20210778.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
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pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – czyli 
wchodzący w skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granica-
mi państwa – który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań 
służbowych poza granicami państwa.

1.�Procedura�uzyskania� lub�wymiany�Legitymacji�Osoby�Poszkodowanej�
Poza�Granicami�Państwa
Legitymacja jest wydawana, na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2) numer PESEL osoby uprawnionej;
3) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwier-

dzającego tożsamość – w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadane-
go numeru PESEL;

4) przyczynę wydania legitymacji ze wskazaniem ustalonego uszczerbku na 
zdrowiu;

5) datę i czytelny podpis osoby uprawnionej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające ustalony uszczerbek 

na zdrowiu albo zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświad-
czenie kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 
i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 711), potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę pod-
czas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po po-
wrocie do kraju – w odniesieniu do żołnierzy i weteranów poszkodowanych 
będących żołnierzami;

2) orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zdolności do pracy 
albo orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 
ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarza pro-
wadzącego leczenie, albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na 
chorobę podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, 
wydane po powrocie do kraju – w odniesieniu do pracowników i weteranów 
poszkodowanych będących pracownikami;

3) protokół powypadkowy w przypadku doznania urazu podczas wykonywania 
zadań służbowych poza granicami państwa i braku dokumentów, o których 
mowa w pkt 1;

4) zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie albo zaświadczenie kierownika 
podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i 7 ustawy z dnia 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621117/U/D19981117Lj.pdf
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15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w przypadku gdy wojskowa 
komisja lekarska albo komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wydały 
jeszcze orzeczeń, o których mowa w pkt 1 i 2, a istnieje konieczność dalszego 
leczenia choroby lub urazu doznanych podczas wykonywania zadań służbo-
wych poza granicami państwa w podmiocie leczniczym.

Podmioty lecznicze, których kierownicy są uprawnieni do wystawienia ww. za-
świadczenia potwierdzającego uraz lub chorobę to: samodzielne publiczne za-
kłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 
budżetowe tworzone i nadzorowane przez ON, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa ABW, posiadające w struktu-
rze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub 
położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, a także instytuty ba-
dawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych oraz jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność 
leczniczą ( art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej).

Legitymacja podlega wymianie na wniosek osoby uprawnionej (w terminie 30 dni 
od dnia jego otrzymania), w przypadku:
1) zmiany danych osobowych wpisanych do legitymacji;
2) zmiany ustalonego procentowego uszczerbku na zdrowiu skutkującej zmianą 

uprawnień;
3) jej uszkodzenia lub zniszczenia;
4) utraty ważności legitymacji.

Legitymację należy odebrać osobiście w siedzibie DWSZdr. W dniu wydania no-
wej legitymacji dotychczasowa legitymacja podlega zwrotowi.
Legitymacje starego wzoru (książeczki) będą ważne do dnia wydania nowej legity-
macji, jednak nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uwaga:
Legitymacji OPPGP wydanej przez Dyrektora DWSZdr. nie należy utoż-
samiać z legitymacją weterana poszkodowanego, wydaną na podstawie 
decyzji Ministra ON o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. Nie 
każdy posiadacz legitymacji OPPGP spełnia warunki do jednoczesnego uzy-
skania statusu weterana poszkodowanego, a tym samym do otrzymania 
legitymacji weterana poszkodowanego oraz nabycia uprawnień innych niż 
wskazane uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Są to różne doku-
menty, których wydanie wynika z odrębnych ustaw.
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2.�Uprawnienia�wynikające�z�posiadania�Legitymacji�Osoby�Poszkodowa-
nej�Poza�Granicami�Państwa
Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, 
o których mowa w art. 11a, art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych:
• art. 11a: możliwość dofinansowania do świadczeń gwarantowanych, z budże-

tu pozostającego w dyspozycji Ministra ON w celu zaspokajania dodatkowych 
potrzeb zdrowotnych;

• art. 24a: w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania 
zadań poza granicami państwa: świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, 
świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjo-
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane 
poza kolejnością;

• art. 44 ust. 1a: bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków pu-
blicznych, zaopatrzenie w leki objęte wykazem produktów refundowanych, 
w zakresie kategorii – cały zakres zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń – 
oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 
wykonywania zadań poza granicami państwa;

• art. 47 ust. 2: uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie lecze-
nia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlece-
nie osoby uprawnionej, posiadającej prawo wykonywania zawodu medyczne-
go, mającej prawo do wystawiania recept, do wysokości limitu finansowania 
ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie 
art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji;

• art. 57 ust. 2 pkt 12: udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 
finansowanych ze środków publicznych dla uprawnionego żołnierza lub pra-
cownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywa-
nia zadań poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracow-
nika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 
30% – bez skierowania.

Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których 
mowa w art. 11a, art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a 
i 2b oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
• art. 11a: możliwość dofinansowania do świadczeń gwarantowanych, z budże-

tu pozostającego w dyspozycji Ministra ON w celu zaspokajania dodatkowych 
potrzeb zdrowotnych;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
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• art. 24b: w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania za-
dań poza granicami państwa: świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świad-
czenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i ca-
łodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane poza kolejnością;

• art. 24c: 1. Weteranom poszkodowanym przysługuje prawo do korzystania 
poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowot-
nej innych niż te, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i cho-
rób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 2. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania le-
czenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.;

• art. 44 ust. 1c: weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrze-
nie w leki objęte wykazem leków refundowanych, w zakresie kategorii: w całym 
zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym 
stanem klinicznym, a także leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

• art. 46 ust. 1 pkt 8: weteranowi poszkodowanemu, którego ustalony procen-
towy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% przysługuje bezpłatne 
zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, do-
puszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• art. 47 ust. 2a i 2b: 2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia 
urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa oraz weteranowi poszkodowanemu, których ustalony procentowy 
uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, przysługuje prawo do bez-
płatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, posiadającej 
prawo wykonywania zawodu medycznego, mającej prawo wystawiania re-
cept, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego 
w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.

 2b. W przypadku, gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości 
limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wówczas weteranom po-
szkodowanym, o których mowa w ust. 2a, służy prawo do dofinansowania kwotą 
wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, okre-
ślonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji;

• art. 57 ust. 2 pkt 13: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane 
ze środków publicznych są udzielane bez skierowania od lekarza ubezpiecze-
nia zdrowotnego dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów 
lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczer-
bek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Ustawy
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2055).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza grani-
cami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1726).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 1790).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 586).
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2017).
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 902).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1510 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysłu-
gujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1950).
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 860 i 2112).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w spra-
wie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub wete-
ranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapo-
mogi (Dz.U. poz. 105).
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-
-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. poz. 187).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 
wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, 
wymiany lub zwrotu (Dz.U. poz. 229).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie 
umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-
-żołnierzy (Dz.U. poz. 289).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w spra-
wie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi 
poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. 
2012 poz. 291 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie 
określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki 
„Za Rany i Kontuzje” (Dz.U. poz. 322).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w spra-
wie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie 
turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnie-
rzy (Dz.U. poz. 388).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące we-
teranom poszkodowanym (Dz.U. poz. 598).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrze-
nia w wyroby medyczne (Dz.U. poz. 609).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to 
zakwaterowanie (Dz.U. poz. 1104)

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru 
oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamento-
wych (Dz.U. poz. 1128).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w spra-
wie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zada-
nia poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1122)
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2020 r. w spra-
wie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-
-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. poz. 1633).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w spra-
wie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom 
oraz weteranom poszkodowanym
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwaranto-
wane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym 
żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 
monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
weteranów poszkodowanych-żołnierzy
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