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ROZPORZĄDZENIE 
 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1

z dnia ........................................ 2011 r. 
 

w sprawie legitymacji weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego - 
funkcjonariusza oraz zaświadczeń potwierdzających udział w działaniach poza 

granicami państwa 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia ……………….. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr …., poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wzór zaświadczenia; 
2) wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-

funkcjonariusza, a także zakres informacji, jakie legitymacje mogą zawierać; 
3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji. 

§ 2. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa  
w ramach kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura 
Ochrony Rządu lub grupy ratowniczej Państwowej Starzy Pożarnej wydaje się na wniosek 
osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana- funkcjonariusza  lub weterana 
poszkodowanego – funkcjonariusza. 

§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, sporządza się według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po wydaniu decyzji o przyznaniu 
statusu weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego - funkcjonariusza wydaje  
w terminie 60 dni odpowiednio legitymację weterana–funkcjonariusza albo weterana 
poszkodowanego-funkcjonariusza, zwaną dalej „legitymacją”. 

2. Wzór legitymacji weterana–funkcjonariusza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
3. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego–funkcjonariusza określa załącznik nr 3 

do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia,  
a także zmiany danych w niej zawartych. 

2. Legitymację wymienia się na wniosek weterana- funkcjonariusza  lub weterana 
poszkodowanego – funkcjonariusza, zwanego dalej „osobą uprawnioną”, w terminie 30 dni  
od dnia złożenia wniosku. 

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu  
lub o zmianie danych zawartych w legitymacji. 

                                                 
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,  
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
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4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową 
legitymację, która podlega anulowaniu. 

§ 6. 1. W przypadku utraty legitymacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje 
nową legitymację na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. 

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji. 
3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zobowiązana jest do 

jej zwrotu. 

§ 7.Legitymacja zawiera: 
1) numer legitymacji; 
2) imię i nazwisko weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-

funkcjonariusza; 
3) numer PESEL; 
4) informację wskazująca na warunki ważnego posługiwania się dokumentem; 
5) oznaczenie organu, który wydał legitymację, imię, nazwisko i podpis jego kierownika; 
6) miejsce i datę wystawienia. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

      MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
                                                                                   I ADMINISTRACJI 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WZÓR ZAŚWIADCZENIA 
 
 

………………………. 
(miejscowość, data) 

 
………………………………… 
(nazwa organu wydającego) 
Nr………………… 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
dokumentów ewidencyjnych, przedłożonych dokumentów i innych dowodów*) 
stwierdza się, że: 
 
Pan/i ……………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, numer PESEL) 
 

uczestniczył/a w działaniach poza granicami państwa  
………………...………………… …………………………………………………………….. 
 
  (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, imię i nazwisko 
 

*) Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA – FUNKCJONARIUSZA 
 Legitymacja pozioma, o wymiarach 55 mm x 85 mm, koloru zielonożółtego 
cieniowanego, materiał karton, dwustronnie foliowana. 
Przód legitymacji: 
1. Tło legitymacji w kolorze zielonożółtym.  
2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej,  w kolorze srebrnym. 
3. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

- po prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZYPOSPOLITA POLSKA”, 
poniżej „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI” 

- po środku napis „LEGITYMACJA WETERANA - FUNKCJONARIUSZA”, 
- poniżej „seria” i „nr„ legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, 
- w dolnej części po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia i nazwiska, 
- poniżej „Nr PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL 
- poniżej „Ważna do” oraz miejsce na dokonanie wpisu, obok „wraz z dowodem 

tożsamości”. 
Tył legitymacji: 
Tło legitymacji w kolorze zielonożółtym  
Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką 
- w środkowej części z lewej strony „Legitymacja wydana przez:”, 
- poniżej „MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”, 
- poniżej „w” oraz miejsce na dokonanie wpisu miejscowości, 
- poniżej po prawej strony „D Y R E K T O R”, 
- poniżej po lewej stronie „data wydania:”, 
- poniżej miejsce na dokonanie wpisu miejscowości i „dnia” oraz miejsce na 

dokonanie wpisu daty wydania. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
LEGITYMACJA WETERANA  

- FUNKCJONARIUSZA 
 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nr PESEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ważna do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      wraz z dowodem tożsamości

 

seria xxx Nr xxxxxx  
 

 

Legitymacja wydan

    MINISTER SP

     w XXXXXXXX

data wydania: 

XXXXXX, dnia xx.

 

 
 
 
 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTERSTWOSPRAW 
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a przez: 

PAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

XXXXXXXXXXXXXXX 

       D Y R E K T O R 

xx.xxxx r. 



ZAŁĄCZNIK Nr 3  

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO - FUNKCJONARIUSZA 
 Legitymacja pozioma, o wymiarach 55 mm x 85 mm, koloru zielonożółtego 
cieniowanego, materiał karton, dwustronnie foliowana. 
Przód legitymacji: 
1. Tło legitymacji w kolorze zielonożółtym.  
2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej,  w kolorze srebrnym. 
3. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

- po prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZYPOSPOLITA POLSKA”, 
poniżej „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”,  

- po środku napis „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO 
FUNKCJONARIUSZA”, 

- poniżej „seria” i „nr„ legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, 
- w dolnej części po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia i nazwiska, 
- poniżej „Nr PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL 
- poniżej „Nr świadczenia” oraz miejsce na dokonanie wpisu nr świadczenia 
- poniżej „Ważna do” oraz miejsce na dokonanie wpisu, obok „wraz z dowodem 

tożsamości”. 
Tył legitymacji: 
Tło legitymacji w kolorze zielonożółtym  
Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką 
- w górnej części „Ustalono      % uszczerbek na zdrowiu”, 
- poniżej „orzeczeniem Nr” i „z dnia” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru 

orzeczenia i daty wydania orzeczenia, 
- w środkowej części z lewej strony „Legitymacja wydana przez:”, 
- poniżej „MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”, 
- poniżej „w” oraz miejsce na dokonanie wpisu miejscowości, 
- poniżej po prawej strony „D Y R E K T O R”, 
- poniżej po lewej stronie „data wydania:”, 
- poniżej miejsce na dokonanie wpisu miejscowości i „dnia” oraz miejsce na 

dokonanie wpisu daty wyd

 
 
 
 

 

 

 

 

 
LEGITYMACJA  

WETERANA POSZKODOWANEGO 
- FUNKCJONARIUSZA 

 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 
 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nr PESEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ważna do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      wraz z dowodem tożsamości

seria xxx Nr xxxxxx  

Ustalono     % uszczerbek na zdrowiu  
orzeczenie WKL N
       

Legitymacja wyda

    MINISTRA S

     w XXXXXXXX

data wydania: 

XXXXXX, dnia xx

 

ania. 
 
 
 
 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTERSTWO SPRAW 
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r xxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxx 

na przez: 

PRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

XXXXXXXXXXXXXXX 

       D Y R E K T O R 

.xx.xxxx r. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem delegacji określonej w art. 10 ustawy   

z dnia ………………………………………… o weteranach działań poza granicami państwa  

(Dz. U. z   Nr , poz.   ). 

Projektowane rozporządzenie wprowadza wzór legitymacji weterana funkcjonariusza i 

weterana poszkodowanego - funkcjonariusza  i wzór zaświadczenia będącego podstawą 

ubiegania się o status weterana. 

 Legitymacja weterana i weterana poszkodowanego będzie zawierała imię i nazwisko 

osoby uprawnionej, numer PESEL, numer i datę wydania.  

 
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.) dlatego nie podlega notyfikacji, ani obowiązkowi przedstawienia instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii. 

 
Ocena skutków regulacji (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje projekt aktu prawnego. 

Uregulowania projektu rozporządzenia będą oddziaływały na uczestników działań poza 

granicami państwa tj. weteranów – funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych – 

funkcjonariuszy, jednostki organizacyjne Policji, SG, PSP, BOR (w zakresie wydawania 

zaświadczeń), komórki organizacyjne MSWiA 

 

2. Zakres konsultacji społecznych 

Z uwagi na porządkowy charakter regulacji projekt rozporządzenia nie wymaga 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. Niezależnie jednak od powyższego, zgodnie  

z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt został 

umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych istotnych obciążeń 

budżetu państwa i sektora finansów publicznych. Wydanie legitymacji to założenie 

kosztu jednostkowego w wysokości ok. 0,30 zł.   

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionów. 

 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/09rch 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1

z dnia ........................................ 2011 r. 

w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej  
„Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia ................................ o weteranach działań 
poza granicami państwa (Dz. U. Nr …., poz. …), zarządza się, co następuje: 

 

 §1. Rozporządzenie określa: 
 

1) warunki i tryb nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej”, zwanej dalej „Odznaką Honorową”; 

2) wzór Odznaki Honorowej.  

 §2. 1. Odznakę Honorową nadaje, w drodze postanowienia, minister  właściwy do 
spraw wewnętrznych.  

                    2. Odznakę Honorową nadaje się z okazji Dnia Weterana Działań poza 
Granicami Państwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w innych 
terminach.  

 §3. 1. Pisemny wniosek o nadanie Odznaki Honorowej przedstawia ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych: 
 
1) Komendant Główny Policji;   
2) Komendant Główny Straży Granicznej;  
3) Szef Biura Ochrony Rządu; 
4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 
 
                    2. Wniosek zawiera dane personalne weterana – funkcjonariusza albo 
weterana poszkodowanego – funkcjonariusza oraz szczegółowy opis okoliczności 
uzasadniających nadanie Odznaki Honorowej. 
 
 
                                                      
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy 
wewnętrzne,  na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1604). 
 



 §4. 1. Odznakę Honorową wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza 
minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona. 
                 2. Odznakę Honorową wręcza się w sposób i w okolicznościach 
zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia. 
                 3. Wręczenie Odznaki Honorowej poprzedza się odczytaniem treści 
postanowienia  ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Odznaki 
Honorowej i wypowiedzeniem formuły „wręczam Odznakę Honorową „Za zasługi w 
działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” albo „w imieniu ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową „Za zasługi w 
działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.  
                 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może pozbawić Odznaki 
Honorowej osobę odznaczoną jedynie w przypadku wymierzenia jej przez sąd 
prawomocnym orzeczeniem środka karnego pozbawienia praw publicznych. 
 
 §5.  1. Emblematem Odznaki Honorowej jest podłużna naszywka, wykonana z 
taśmy odznaczeniowej, o trzech wymiarach 12 mm x 40 mm, 12 mm x 55 mm, 12 mm x 
70 mm, pośrodku których umieszcza się odpowiednio jedną, dwie albo trzy srebrne, 
pięcioramienne, metalowe gwiazdki o wysokości 6 mm, rozmieszczone symetrycznie 
względem końców wstążki, w odl. 10 mm jedna od drugiej. 
                     2. Emblemat Odznaki Honorowej nosi się wyłącznie na kurtce munduru 
wyjściowego, na lewej stronie piersi, 1 cm powyżej górnej krawędzi wstążek orderów i 
odznaczeń albo 1 cm powyżej górnego rzędu baretek, symetrycznie do guzika górnej 
kieszeni. 
 
                    3. W przypadku nie posiadania orderów i odznaczeń albo nie posiadania 
baretek, emblemat Odznaki Honorowej nosi się 1 cm powyżej wszycia klapki lewej 
górnej kieszeni kurtki mundurowej. 
 
                    4. Wzór Odznaki Honorowej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
 
 §6. 1. Ewidencję osób wyróżnionych Odznaką Honorową prowadzi komórka 
kadrowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
         2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być również prowadzona w 
formie elektronicznej.  
 
 §7. W  przypadku zagubienia lub zniszczenia emblematu Odznaki Honorowej 
albo legitymacji Odznaki Honorowej, na pisemny wniosek osoby wyróżnionej, wydaje się 
nieodpłatnie nowy emblemat, albo wtórnik legitymacji za odnotowaniem tego faktu w 
ewidencji. 
 
 §8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 
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                                                                                            Załącznik nr 1 
 
 

PROJEKT GRAFICZNY  

ODZNAKI HONOROWEJ ZA „ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” 
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UZASADNIENIE 
 

 
 

             Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej”, jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 2 ustawy z 

dnia…………… o weteranach działań poza granicami państwa.  

Potrzeba wprowadzenia takich regulacji wynika przede wszystkim z potrzeby 

stworzenia możliwości uhonorowania zasług dokonanych przez funkcjonariuszy podczas 

działań poza granicami państwa.  

W związku z coraz większym zaangażowaniem służb mundurowych podległych 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w misje pokojowe i stabilizacyjne poza 

granicami kraju, zaistniała potrzeba wprowadzenia nowych form wyróżnienia i 

uhonorowania funkcjonariuszy tych służb. 

Wprowadzenie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej” będzie formą uhonorowania weteranów - funkcjonariuszy i 

weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy, którzy wykazali się  szczególnymi 

zasługami ze względu na charakter wykonywanych zadań i warunki ich wykonania. W 

ramach zadań realizowanych przeciwko aktom terroryzmu lub podczas wykonywania 

zadań poza granicami kraju. 

Prawo do nadawania Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej” będzie przysługiwało Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, 

poz. 337). 
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WSTĘPNA OPINIA O ZGODNOŚCI  PROJEKTU 
 Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ 

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002r.  
− Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 
42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439 oraz z 2009 r. Nr 20, 
poz. 246) przedstawia się następującą opinię: 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja będzie oddziaływać na weteranów-funkcjonariuszy i 

weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy, którzy wykazali się  szczególnymi 

zasługami ze względu na charakter wykonywanych zadań i warunki ich wykonania,  

 
2. Zakres przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Zakres projektowanych rozwiązań nie wymaga przeprowadzenia konsultacji 

społecznych.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla 

budżetu państwa . Wprawdzie koszty wejścia w życie rozporządzenia są trudne do 

oszacowania, z uwagi na fakt, iż nie da się przewidzieć i określić liczby osób, które 

wykażą się w sposób szczególny w toku realizowanych zadań służbowych. Nie mniej 

jednak zważywszy, że koszt jednostkowy wykonania odznaki wyniesie ok. 15 zł, zakłada 

się, iż  koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia zostaną 

sfinansowane z budżetu państwa, z części 42, sprawy wewnętrzne ze środków 

pozostających w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
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4. Wpływ na rynek pracy 
Zakłada się, iż wejście w życie projektowanej regulacji w sposób bezpośredni nie 

będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów 

Zakłada się, iż projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu 

na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/10rch 
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PROJEKT 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia …………….  

w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów 
poszkodowanych - żołnierzy 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia … 2010 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr    , poz.   ), zwanej dalej „ustawą” zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego 
weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, oraz 
tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania. 

§ 2. 1. Prawo do umundurowania i wyekwipowania wyjściowego powstaje z dniem 
uprawomocnienia się decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu żołnierzowi 
statusu weterana poszkodowanego. 

2. Weteran poszkodowany-żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie 
wyjściowe 
w naturze jednorazowo, bezpłatnie.  

3. Weteran poszkodowany-żołnierz o nietypowej budowie ciała ma prawo do 
otrzymania umundurowania szytego na miarę. 

4. Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe przechodzi na własność weterana 
poszkodowanego-żołnierza z chwilą jego wydania. 

§ 3. 1. Organem właściwym w sprawach wydawania umundurowania i 
wyekwipowania wyjściowego jest jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu 
mundurowym weteran poszkodowany-żołnierz pozostawał, a w przypadku, gdy 
jednostka została zlikwidowana – następca prawny. 

2. Prawo do umundurowania i wyekwipowania wyjściowego realizuje się na wniosek 
weterana poszkodowanego-żołnierza skierowany do dowódcy jednostki, o której mowa 
w ust. 1. 

§ 4. 1. Weteran poszkodowany-żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie 
zgodnie z normami określonymi w zestawach. 

2. Normy umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
3. Normy wyekwipowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

 



UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 
18 ust. 3 ustawy z dnia …………. 2010 r. o weteranach działań poza granicami państwa 
(Dz. U. Nr …, poz. ….). 

Rozporządzenie określa normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego 
weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o których mowa w art. 18 ust. 2 powołanej 
ustawy, oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania 
umundurowania.  

W projekcie uwzględniono rodzaje tych norm, dostosowane do specyfiki 
umundurowania i wyekwipowania wyjściowego poszczególnych rodzajów wojsk i służb. 
Określony  
w załącznikach projektu rozporządzenia asortyment umundurowania i wyekwipowania 
zapewni weteranom poszkodowanym-żołnierzom możliwość noszenia tego 
umundurowania zarówno  
w okresie letnim jak i zimowym. Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe będzie 
wydawane w naturze, a prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania tego 
umundurowania przysługuje weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, zwolnionemu z 
czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby wojskowej nie 
przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego. 

Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania wyjściowego powstaje z dniem 
uprawomocnienia się decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu żołnierzowi 
statusu weterana poszkodowanego. Uprawnienie to realizuje się na wniosek weterana 
poszkodowanego-żołnierza skierowany do dowódcy jednostki, na której zaopatrzeniu 
mundurowym weteran poszkodowany-żołnierz pozostawał, a w przypadku, gdy 
jednostka została zlikwidowana – następcy prawnego. 

Szacuje się, że jednostkowy koszt kompletnego zestawu będzie wynosił  
około 2900,- zł. i znajduje pokrycie w budżecie MON. 

Przyjęta - w załącznikach do rozporządzenia - numeracja zestawów i 
podzestawów, odpowiada numeracji stosowanej w funkcjonujących systemach 
informatycznych służby mundurowej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), 
projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.  

 

Ocena skutków regulacji (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego. 
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Projektowane rozporządzenie dotyczy weteranów poszkodowanych-żołnierzy, którzy 
pełnili czynną służbę wojskową poza granicami państwa w ramach misji pokojowych  
oraz stabilizacyjnych poza granicami państwa. 

2. Konsultacje społeczne. 

Projektowane rozporządzenie uwzględnia postulaty żołnierzy poszkodowanych. 

Sprawa przyznania uprawnień do bezpłatnego otrzymania umundurowania  
i wyekwipowania wejściowego zgłoszona przez Stowarzyszenie Rannych i 
Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju została podjęta przez resort 
obrony narodowej  
i unormowana w ustawie z dnia …… o weteranach działań poza granicami państwa. 
Na podstawie i w wykonaniu przepisów tej ustawy Inspektorat Wsparcia Sił 
Zbrojnych opracował niniejszy projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w 
tej sprawie. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.  

Szacuje się, że w wyniku proponowanych zmian, nie nastąpi ogólny wzrost 
wydatków  
z budżetu państwa. Środki na realizację projektowanych należności znajdują 
pokrycie  
w budżecie resortu obrony narodowej oraz zgromadzonych zapasach środków 
materiałowych, a realizacja norm należności nie będzie powodować skutków 
finansowych wymagających korekt zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Proponowany akt nie będzie oddziaływał na rynek pracy, bowiem przedmiot regulacji 
nie odnosi się do problematyki zatrudnienia, rynków pracy, bezrobocia, prawa pracy, 
pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzną gospodarki. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
wewnętrzna  
i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Nie przewiduje się oddziaływania rozporządzenia na segmenty funkcjonowania 
państwa,  
w tym rozwój regionalny.  

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.  

Zakres projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

8-12-dg 
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1

Weterani poszkodowani-żołnierze, którzy nosili ubiór:

1) wojsk lądowych;
2) sił powietrznych;
3) marynarki wojennej.

LP NAZWA PRZEDMIOTU Klasyfikator 
hierarchiczny JIM JM

Ilo
ść

Ilo
ść

Ilo
ść

1 2 3 4 5 6 7
1 Czapka rogatywka szt. 1
2 Czapka garnizonowa wojsk lotniczych szt. 1
3 Czapka garnizonowa marynarki wojennej szt. 1
4 Czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej szt. 1
5 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 84050902010200 kpl. 1
6 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 84050902020200 kpl. 1
7 Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 84050902030200 kpl. 1
8 Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 84050902040102 kpl. 1
9 Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92 84050902040202 kpl. 1

10 Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92 84050902040302 kpl. 1
11 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych 84051001010200 szt. 1
12 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych 84051001020200 szt. 1
13 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej 84051001030200 szt. 1
14 Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych 84051002010000 szt. 1
15 Płaszcz letni oficerski wojsk lotniczych 84051002020000 szt. 1
16 Płaszcz letni oficerski marynarki wojennej 84051002030000 szt. 1
17 Koszula oficerska koloru khaki 84051102010000 szt. 1
18 Koszula oficerska koloru stalowego 84051102020000 szt. 1
19 Koszula oficerska koloru białego 84051102030000 szt. 1 1 2
20 Półbuty galowe koloru czarnego 84300102000000 para 1 1 1
21 Krawat koloru khaki 84400301000000 szt. 1
22 Krawat koloru czarnego 84400302000000 szt. 1 1
23 Spinki do mankietów wojsk lądowych 84400401010000 kpl. 1
24 Spinki do mankietów wojsk lotniczych 84400401020000 kpl. 1
25 Spinki do mankietów marynarki wojennej 84400401030000 kpl. 1
26 Skarpetki letnie koloru czarnego 84400501000000 para 1 1 1
27 Szalik letni oficerski koloru khaki 84401401000000 szt. 1
28 Szalik letni oficerski koloru białego 84401402000000 szt. 1 1
29 Szalik zimowy oficerski koloru khaki 84401403000000 szt. 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia ……….. 2010 r. (Dz. U. Nr … 

poz. …)

Załącznik nr 1

Zestaw

normy umundurowania wyjściowego wydawanego weteranom poszkodowanym-żołnierzom

Kolumna

5
6
7



2

1 2 3 4 5 6 7
30 Szalik zimowy oficerski koloru białego 84401404000000 szt. 1 1
31 Szalik zimowy oficerski koloru stalowego 84401405000000 szt. 1
32 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego 84401601000000 para 1 1 1
33 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego 84401602000000 para 1 1 1
34 Rękawiczki dziane koloru białego 84401603000000 para 1 1
35 Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i 

galowych 84550501070100 szt. 2 2 2

36 Taśma otokowa do rogatywki szt. 1
37 Taśma otokowa koloru czarnego 83150101020000 szt. 1
38 Oznaki - do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych kpl. x x x

Uwagi:

1.

2.

5) koloru szarego - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w Jednostce Wojskowej 2305; 

3. Czapki rogatywki oraz czapki garnizonowe przysługują w zależności od korpusu osobowego.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Kolumny 5-7 tworzą podzestawy.

Określenie „przepisy ubiorcze” oznacza przepisy, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania i
oznak wojskowych przez żołnierzy i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przepisy, w których określono wzory
oraz zasady noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy.

3) koloru czarnego - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii
Pancernej;
4) koloru szkarłatnego - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach żandarmerii
wojskowej;

6) koloru ciemnozielonego (zielona czerń) - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w
Dowództwie Wojsk Specjalnych i jednostkach specjalnych;
7) koloru czarnego wojsk specjalnych - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w Jednostce
Wojskowej 4026.

Weteran poszkodowany-żołnierz - kobieta otrzymuje przedmioty określone w niniejszym zestawie. W zamian za
przedmioty wydawane weteranom poszkodowanym-żołnierzom - mężczyznom, kobietom będącym weteranami
poszkodowanymi-żołnierzami wydaje się: spódnicę (lub spodnie damskie) do munduru oraz półbuty typu damskiego.
Za czapkę garnizonową weteran - kobieta otrzymuje: w marynarce wojennej kapelusz, pozostali weterani
poszkodowani-żołnierze - kobiety, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 uwag za czapkę rogatywkę oraz czapkę
garnizonową - furażerkę.

Weteran poszkodowany-żołnierz 11 DKPanc. otrzymuje 1 szt. pochewki w kolorze czarnym oraz 1 szt. krawata w
kolorze czarnym w ramach należności krawata w kolorze khaki. 

Weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, jednostkach
powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony Wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, oraz
żandarmerii wojskowej nie wydaje się czapek rogatywek i taśmy otokowej, lp. 1 i 36. 

Weteranom poszkodowanym-żołnierzom, o których mowa w pkt 1 uwag w ramach należności czapek rogatywek i
taśmy otokowej wydaje się berety: 

Przedmioty wyszczególnione w ww. zestawie są wydawane jednorazowo i przechodzą na własność weterana
poszkodowanego-żołnierza z chwilą wydania.

Normy należności określone w pkt 1 ww. zestawu stosuje się odpowiednio do weteranów poszkodowanych-żołnierzy,
którzy pełnili służbę w jednostkach użytkujących ubiór wojsk lądowych zgodnie z przepisami, w których określono
wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy i kandydatów na żołnierzy
zawodowych oraz przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania, odznak i oznak
wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy.

1) koloru bordowego - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach
powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej;
2) koloru niebieskiego - weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach obrony
Wybrzeża;



1

Weterani poszkodowani-żołnierze, którzy nosili ubiór:

1) wojsk lądowych;
2) sił powietrznych;
3) marynarki wojennej.

LP NAZWA PRZEDMIOTU
Klasyfikator 

hierarchiczny 
JIM

JM

Ilo
ść

Ilo
ść

Ilo
ść

1 2 3 4 5 6 7
1 Pasek skórzany oficerski z klamrą MW 84400705000000 szt. 1
2 Pasek skórzany oficerski koloru czarnego 84400706000000 szt. 1 1
3 Sznury galowe korpusów osobowych szt. 1 1 1

Uwagi:

1. Sznury galowe przysługują w zależności od korpusu osobowego.

2.

3.

4.

5. Kolumny 5-7 tworzą podzestawy.

7

Weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi - kobiecie, która otrzymała spódnicę nie wydaje się
przedmiotów z lp. 1-2. 

Przedmioty wyszczególnione w ww. zestawie są wydawane jednorazowo i przechodzą na własność
weterana poszkodowanego-żołnierza z chwilą wydania.

Normy należności określone w pkt 1 ww. zestawu stosuje się odpowiednio do weteranów
poszkodowanych-żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach użytkujących ubiór wojsk lądowych zgodnie
z przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez
żołnierzy i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przepisami, w których określono wzory oraz zasady
noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy.

5
6

Załącznik nr 2

Zestaw

normy wyekwipowania wyjściowego wydawanego weteranom poszkodowanym-żołnierzom

Kolumna



                                                                                                                              PROJEKT    
                                                                                         
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 
z dnia                                     2011 r. 

 
w sprawie monitorowania realizacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych – żołnierzy  
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia ……….. o weteranach działań poza  
granicami państwa (Dz. U. Nr ….., poz. …..) zarządza się, co następuje: 
    

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej weteranów poszkodowanych - żołnierzy; 
2) podmiot prowadzący w imieniu Ministra Obrony Narodowej monitoring i analizę 

informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  
w odniesieniu do weteranów poszkodowanych - żołnierzy. 

 
§ 2. Organ, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, monitoruje realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym - żołnierzom na 
podstawie informacji gromadzonych przez świadczeniodawców w rejestrze świadczeń, 
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.  
 
§ 3. 1. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia prowadzi w imieniu Ministra Obrony  
Narodowej monitoring i analizę informacji o realizacji indywidualnego prawa  
do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym – żołnierzom. 
2. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia składa Ministrowi Obrony Narodowej  
sprawozdanie z monitoringu i analizy informacji o realizacji indywidualnego prawa  
do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym – żołnierzom. 

   
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
                                                                          MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 

                
W porozumieniu  
MINISTER ZDROWIA 
                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, 

poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, 
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, 
poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363,  Nr 225, poz. 1465 i Nr 238, poz. 1578. 

 



 
                                                    UZASADNIENIE 
 
 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia ……….. 

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr …., poz. …..) Minister Obrony 

Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po 

zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy; 

2) podmiot prowadzący w imieniu Ministra Obrony Narodowej monitoring i analizę 

informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  

w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-żołnierzy. 

Prezes NFZ gromadzi informacje o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, 

które uzyskuje od świadczeniodawców prowadzących rejestr świadczeń, o którym mowa 

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Gromadzone w tym trybie informacje mogą 

zostać wykorzystane także do monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych - żołnierzy oraz do sporządzania kwartalnej informacji 

o realizacji indywidualnego prawa do tych świadczeń.  

Informacja przedstawiona Ministrowi Obrony Narodowej posłuży do 

monitorowania i analizy realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielonych weteranom poszkodowanym – żołnierzom. Zadanie to w resorcie obrony 

narodowej będzie wykonywane przez jednostkę organizacyjną właściwą do spraw zdrowia 

– Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Inspektorat będzie sporządzał i składał 

Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z realizacji przedmiotowego prawa. 

 

Ocena skutków regulacji (OSR) 

 

1.   Podmioty na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

      Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej, w tym określonych grup 

żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy oraz wojskowych zakładów opieki 

zdrowotnej, a także organów Narodowego Funduszu Zdrowia.  



2.    Zakres konsultacji społecznych 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym z organizacjami 

zrzeszającymi weteranów działań poza granicami państwa. 

 

3.   Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 Przedstawiona regulacja nie będzie miała wpływu na finanse publiczne. 

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy 

  Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6.   Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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Projekt  

   

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia …………………  

w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów 
poszkodowanych - funkcjonariuszy 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia …………. . o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. Nr ….., poz…..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy; 

2) podmiot prowadzący monitoring oraz analizę realizacji indywidualnego prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   

 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) świadczenia opieki zdrowotnej - określone w art. 5  pkt 34 - 40  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), udzielane na zasadach wynikających  

z art. 24b, art. 44 ust. 1b, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 tej ustawy; 

2) weteranem poszkodowanym - funkcjonariuszem -  jest funkcjonariusz, o którym mowa  

w art. 5 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, którego status potwierdza 

legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, zwanym dalej „weteranem”; 

 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, 
Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, 
poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, 
poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, 
poz. 1116, Nr 225, poz. 1465 i Nr 238, poz. 1578. 
 



3) podmiot monitorujący - komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych wykonująca zadania z zakresu zakładów opieki zdrowotnej 

utworzonych przez ministra. 

 

§ 3. Świadczenia zdrowotne, zwane dalej „świadczeniami”, są realizowane w zakładach 

opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych 

dalej „świadczeniodawcami”, w warunkach: 

1) stacjonarnych; 

2) dziennych; 

3) ambulatoryjnych, w tym ambulatoryjnych specjalistycznych. 

 

§ 4. 1. Świadczenia dla weteranów udzielane są: 

1) bezpłatnie; 

2) poza kolejnością; 

3) na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo innego lekarza 

specjalisty, który uzna, iż świadczenie udzielane jest z uwagi na urazy nabyte w związku z 

działaniami poza granicami państwa, z wyjątkiem przypadków określonych w § 3 pkt 3. 

2. Świadczeniodawcy, przed udzieleniem świadczeń, mają prawo żądać okazania legitymacji 

weterana – poszkodowanego oraz dokumentu potwierdzającego, iż uraz lub choroba, która 

wymaga udzielenia danego świadczenia, mają związek z działaniami poza granicami państwa.  

 

§ 5. 1. Świadczeniodawcy, o których mowa w § 3, przekazują, co miesiąc, oddziałowi 

wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia właściwemu ze względu na miejsce 

udzielenia świadczenia, zwanemu dalej „oddziałem wojewódzkim Funduszu”, informacje  

o świadczeniach udzielonych weteranom, zawierające: 

1) dane, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. 

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 

801); 

2) dane o świadczeniach udzielonym weteranom zawierające: 

a) imię i nazwisko weterana, 

b) numer legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza, 

c) numer PESEL weterana, 
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d) rodzaj udzielonego świadczenia, które ma związek z urazami lub chorobami nabytymi 

poza granicami państwa. 

2. Oddział wojewódzki Funduszu przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, do 

Departamentu do Spraw Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

     §  6.  1. Realizację świadczeń monitoruje Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

2. Narodowy Fundusz Zdrowia, raz na kwartał, przekazuje Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji informację o świadczeniach udzielonym weteranom 

zawierającą: 

1) imię i nazwisko weterana, 

2) numer legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza, 

3) numer PESEL weterana, 

4) rodzaj udzielonego świadczenia, które ma związek z urazami lub chorobami nabytymi 

poza granicami państwa, 

5) miejsce udzielonego świadczenia.  

 

  § 7. Podmiot monitorujący: 

1) uzyskuje, raz w kwartale, informacje udostępniane przez Zakład Emerytalno-Rentowy 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie aktualnego wykazu osób 

uprawnionych do świadczeń zawierające: 

a) imię i nazwisko weterana, 

b) numer legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza, 

c) numer PESEL weterana,  

d) informację o urazach i chorobach doznanych podczas działań poza granicami państw; 

2) dokonuje kompleksowej oceny dostępności świadczeń zdrowotnych oraz zabezpieczenia 

świadczeń dla weteranów; 

3) zawiera umowy na realizację świadczeń, o którym mowa w art. 5 pkt 35  ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

4) monitoruje udzielanie świadczeń w zakresie wynikającym z umów zawartych ze 

świadczeniodawcami; 

 3



5) opracowuje analizę i  sporządza wnioski dotyczące sytuacji zdrowotnej weteranów oraz 

prognozuje zapotrzebowanie w tym zakresie; 

6) dokonuje analizy faktur wystawianych przez świadczeniodawców Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w związku z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 

3, zawierające dane określone w § 5 ust. 1 pkt 2; 

7) przedstawia, raz w roku, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych analizę wraz  

z wnioskami, o których mowa w pkt 5,  

8) przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski weteranów 

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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                                                                                 Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  

w art. 21 ust. 4 projektu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. 

 

Podstawowym celem regulacji jest objęcie monitorowaniem i szczegółową analizą, 

realizacji uprawnień weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy, którzy w wyniku działań 

poza granicami państwa doznali uszczerbku na zdrowiu, wynikających z art. 24 b, art. 44 ust. 

1b, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej będzie odbywać się w zakładach  opieki 

zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które dysponują 

stosowną kadrą wykwalifikowanych specjalistów zapewniającą wysoki poziom udzielanych 

świadczeń zdrowotnych, a nadto świadczenie usług odbywa się w placówkach znajdujących 

się z reguły w najbliższej okolicy ich zamieszkania. 

Nadto, realizacja świadczeń opieki zdrowotnej przez te zakłady umożliwi ich pełne 

monitorowanie, pełną ocenę dostępności świadczeń dla weteranów - funkcjonariuszy  

we wskazanych w projekcie formach, a także będzie miała wpływ na ograniczenie kosztów 

finansowania świadczeń. 

Projektowana regulacja, zgodnie z przepisami ustawy o weteranach działań poza 

granicami państwa, określa jako podmiot monitorujący właściwą komórkę organizacyjną 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykonującą zadania  

z zakresu zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra. 

Uprawnienia ww. komórki organizacyjnej w tym zakresie zostały uregulowane w § 7 

projektu rozporządzenia. 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia praw (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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                                                 Ocena skutków regulacji 

 

1. Cel projektowanego rozporządzenia. 

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest monitowanie realizacji dostępności 

świadczeń opieki zdrowotnej dla  weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja. 

 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na weteranów poszkodowanych- 

funkcjonariuszy, którzy doznali urazów i obrażeń w ramach  działań kontyngentu Policji, 

kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu oraz grupy 

ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, czyli funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zakłady opieki 

zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 

  

Przedmiotowy projekt zostanie przekazany do uzgodnień związkom zawodowym 

funkcjonującym w resorcie spraw wewnętrznych, w tym realizującym zadania na rzecz 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej. 

 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Świadczenia opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy, będą 

realizowane w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

Wprowadzenie projektowanej regulacji spowoduje powstanie kosztów związanych  

z leczeniem specjalistycznym, o którym w art. 5 pkt 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Koszty związane z pobytem weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy szacuje się na 

kwotę około 55 tysięcy złotych w skali roku. 

 

5.Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 

6.Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

7.Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

8.Skutki społeczne. 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wywołuje skutków społecznych. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/12/em 
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Projekt  

   

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia …………………  

w sprawie bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej 
utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla weteranów - 

funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy oraz najbliższych 
członków ich rodzin 

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia  ………….  o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. Nr ….., poz…..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej weteranom – funkcjonariuszom, 

weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom, zwanym dalej „weteranami”, oraz 

najbliższym członkom ich rodzin; 

2) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów do 

pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie. 

 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) świadczenia terapeutyczne - schemat postępowania, na który składa się opis założeń, celu, 

form realizacji, czas trwania i ocena, skierowany do wybranej grupy weteranów oraz 

obejmujący specyficzne zadania realizowane przy pomocy określonych i zapisanych 

metod; 

2) turnus o profilu antystresowym - zorganizowany, trwający nie dłużej niż 14 dni, pobyt  

w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, obejmujący leczenie i intensywną 

rehabilitację osób z zespołem stresu pourazowego, w ramach określonego programu 

psychoterapeutycznego; 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

 



3) psychoprofilaktyka – działania psychologiczne mające na celu zapobieganie wystąpieniu 

zaburzeń psychicznych, psychosomatycznych i psychospołecznych. 

 

§ 3. Świadczenia pomocy psychologicznej, zwane dalej „świadczeniami”, są realizowane  

w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, w warunkach: 

1) stacjonarnych; 

2) dziennych; 

3) ambulatoryjnych; 

4) środowiskowych (domowych). 

 

§ 4. 1. Świadczenia dla weteranów udzielane są: 

1) bezpłatnie i poza kolejnością; 

2) na podstawie skierowania psychologa danej służby; 

3) lub na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo innego lekarza 

specjalisty, który uzna, iż pomoc psychologiczna jest niezbędna z uwagi na urazy nabyte 

w związku z działaniami poza granicami państwa. 

2. Świadczenia dla członków najbliższej rodziny odbywają się w sposób określony w ust. 1 

pkt 1 i 3 w przypadku uznania przez lekarza, iż pomoc psychologiczna  jest niezbędna. 

3. Zakłady opieki zdrowotnej, przed udzieleniem świadczeń, mają prawo żądać okazania 

legitymacji weterana lub legitymacji weterana - poszkodowanego, a od członków ich 

najbliższej rodziny dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

§ 5. Świadczenia są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

psychologicznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych.  

 

§ 6. W ramach udzielania świadczeń przeprowadza się: 

1) diagnozę i terapię psychologiczną; 

2) terapię indywidualną; 

3) terapię grupową, w tym terapię rodzinną; 

4) poradę indywidualną; 

5) poradę rodzinną, w tym  niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne 

oraz działania edukacyjno - konsultacyjne dla rodzin. 
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§ 7. Zakres świadczeń obejmuje: 

1) świadczenia zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 

2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146, z późn. zm. oraz Nr 211, poz. 1641); 

2) psychoprofilaktykę; 

3) udział w turnusie o profilu antystresowym. 

 

     §  8.  1. Realizację świadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1, monitoruje Narodowy 

Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)). 

2. Realizację świadczeń nie objętych przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1, 

monitoruje komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych wykonująca zadania z zakresu zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez 

ministra. 

3. Narodowy Fundusz Zdrowia, raz na kwartał, przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji informację o liczbie świadczeniobiorców: weteranów – funkcjonariuszy, 

weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy oraz członków ich najbliższej rodziny, a także 

o liczbie i rodzaju świadczeń im udzielonych. 

 

  § 9. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 8 ust. 2: 

1) zawiera umowy na świadczenia, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3; 

2) zbiera informacje udostępniane przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w zakresie aktualnego wykazu osób uprawnionych do 

świadczeń zawierającego informację o numerze legitymacji weterana, a w przypadku 

członka rodziny - dane zawarte w dokumencie tożsamości; 

3) dokonuje analizy faktur wystawianych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności porównując zawarte  

w nich dane z wykazem osób uprawnionych do świadczeń oraz sprawdzając rodzaj 

udzielonych im świadczeń; 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 
225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 
120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 
118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, 
poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116 i Nr 225, poz. 1465. 
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4) dokonuje kompleksowej oceny dostępności świadczeń oraz zabezpieczenia świadczeń dla 

weteranów; 

5) prowadzi systematyczne monitorowanie udzielania świadczeń w zakresie wynikającym  

z umów zawartych ze świadczeniodawcami; 

6) opracowuje analizę i  sporządza wnioski dotyczące sytuacji zdrowotnej weteranów oraz 

prognozuje zapotrzebowanie; 

7) przygotowuje projekt planu zabezpieczenia świadczeń na dany rok w zakresie 

stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz świadczeń odrębnie finansowanych, na podstawie 

informacji uzyskanych od służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych o udziale w działaniach, o których mowa w art. 4 pkt 4 – 9 ustawy  

o weteranach działań poza granicami państwa; 

8) prowadzi bazę danych w zakresie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki psychologicznej; 

9) dokonuje kompleksowej oceny dostępności świadczeń; 

10) przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski weteranów oraz najbliższych członków ich 

rodzin. 

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie  po upływie 14 od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister Spraw  Wewnętrznych i Administracji 
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Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  

w art. 22 ust. 3 projektu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. 

Podstawowym celem regulacji jest objęcie szczególną opieką psychologiczną 

weteranów – funkcjonariuszy, a w szczególności weteranów poszkodowanych -

funkcjonariuszy, którzy w wyniku działań poza granicami państwa doznali uszczerbku na 

zdrowiu, a także  najbliższych członków ich rodzin, a tym samym pomóc im w powrocie do 

pełnej kondycji psychicznej poprzez udzielenie dodatkowych świadczeń zdrowotnych, w tym 

przez wsparcie psychologiczne. 

Wsparcie psychologiczne dla najbliższej rodziny jest uzasadnione faktem, iż w wielu 

przypadkach zostały zaburzone więzi rodzinne, stąd też od zakresu wsparcia 

psychologicznego zależy możliwość przywrócenia normalnego funkcjonowania rodzin 

weteranów - funkcjonariuszy  i weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy. 

Przedmiotowa regulacja określa przypadki poszerzenia zakresu świadczeń 

psychologicznych, poza ramy ujęte w powszechnie obowiązujących przepisach regulujących, 

te kwestie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia  uzależnień (Dz. U. 

Nr 140, poz. 1146, z późn. zm.). 

Realizacja świadczeń będzie odbywać w zakładach  opieki zdrowotnej utworzonych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które dysponują stosowna kadrą 

wykwalifikowanych specjalistów zapewniającą wysoki poziom udzielanych świadczeń 

psychologicznych. 

Nadto, realizacja świadczeń przez te zakłady umożliwi ich pełne monitorowanie, pełną 

dostępność świadczeń psychologicznych we wskazanych w projekcie formach, zarówno dla 

weteranów - funkcjonariuszy, weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy, jak i członków 

ich najbliższej rodziny, a także będzie miała wpływ na ograniczenie kosztów finansowania 

świadczeń z budżety państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

Projektowana regulacja, zgodnie z przepisami ustawy o weteranach działań poza 

granicami państwa, określa jako właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykonującą zadania z zakresu zakładów opieki 

zdrowotnej utworzonych przez ministra. 
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Uprawnienia ww. komórki organizacyjnej w tym zakresie zostały uregulowane w § 9 

projektu rozporządzenia. 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia praw (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji 
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                                                 Ocena skutków regulacji 

 

1. Cel projektowanego rozporządzenia. 

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest dostarczenie pomocy 

psychologicznej w przystosowaniu do życia i pracy weteranów – funkcjonariuszy  

i weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na: 

1) weteranów – funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy  

w ramach  działań kontyngentu Policji, kontyngentu Straży Granicznej, zadań 

ochronnych Biura Ochrony Rządu oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży 

Pożarnej, czyli funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej; 

2) członków rodzin osób, o których mowa w pkt 1; 

3) zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

 

3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji  

Przedmiotowy projekt zostanie przekazany do uzgodnień związkom zawodowym 

funkcjonującym w resorcie spraw wewnętrznych, w tym realizującym zadania na rzecz 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej. 

 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej, którymi będą 

objęci  weterani – funkcjonariusze i weterani poszkodowani - funkcjonariusze oraz 

członkowie ich rodzin, w znacznej mierze będą realizowane w ramach świadczeń 

zdrowotnych finansowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez zakłady 

opieki zdrowotne utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, co nie 

spowoduje żadnych kosztów finansowych w budżecie państwa. 
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Koszty związane z realizacją świadczeń, o których mowa w § 7 pkt 3 projektu, mogą 

obejmować tę grupę funkcjonariuszy, u których występują objawy zespołu stresu 

pourazowego. Z doświadczeń innych krajów wynika, iż grupa ta stanowi zwykle od 10% do 

15% wszystkich uczestników zdarzeń o charakterze traumatycznym. W przypadku danych, 

jakimi aktualnie dysponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w działaniach 

poza granicami państwa brało udział 2977 funkcjonariuszy, a więc 10% - 15% z tej liczby 

stanowi od 297 do 446 osób. Koszty świadczeń, o których mowa w § 7 pkt 3, wyniosą rocznie 

od 540.540 zł do 811.720 zł.  

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

8. Skutki społeczne. 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wywołuje skutków społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/12/em 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

z dnia ………………………………… 2011 r. 

w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów 
poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu 

oraz Państwowej Straży Pożarnej 
 

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia ………….. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr …., poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów 
poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz 
Państwowej Straży Pożarnej; 

2) właściwość organów w tych sprawach; 
3) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób  

i terminy jej wypłaty; 
4) warunki zawieszania udzielania pomocy i jej zwrotu. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia ……………… o weteranach działań poza 
granicami państwa, zwaną dalej "ustawą"; 

2) pomocy - należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy; 

3) weteranie poszkodowanym-funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć osobę,  
o której mowa w art. 3 ustawy, zwolnioną ze służby lub z pracy odpowiednio  
w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu albo Państwowej Straży Pożarnej; 

4) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy. 

§ 3. Pomoc przyznaje w drodze decyzji administracyjnej przełożony właściwy  
w sprawach osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca 
pełnienia służby albo ostatni jego pracodawca odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu albo Państwowej Straży Pożarnej. 

                                                      
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
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§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana na wniosek składany przez weterana poszkodowanego-
funkcjonariusza do organu, o którym mowa w § 3, w każdym roku akademickim, nie wcześniej niż 
przed jego rozpoczęciem i nie później niż po jego zakończeniu. 

2.  Wniosek powinien zawierać w szczególności: 
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania weterana poszkodowanego-funkcjonariusza; 
2) numer i datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. 

3. Do wniosku dołącza się: 
1) zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą stwierdzające: 

a) fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza studiów, ich rodzaj i 
łączny czas ich trwania (liczbę semestrów), 
b) aktualny semestr (rok) odbywanej nauki oraz liczbę semestrów w danym roku 
akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, 
c) wysokość ustalonej przez szkołę wyższą opłaty za naukę w danym roku akademickim 
i w poszczególnych jego semestrach; 

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia organu, o którym mowa w § 3,  
o przerwaniu lub niepodjęciu nauki; 

3) kserokopię legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza; 
4) oświadczenie o sposobie wypłaty pomocy. 

 
§ 5. 1. Pomoc jest przyznawana jednorazowo w wysokości opłaty, o której mowa w § 4  
ust. 3 pkt 1 lit. c, w granicach kwot określonych w ustawie. 

2. Pomoc jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia  jej przyznania. 
3. Jeżeli pomoc została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku 

akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę 
ustalonych za poszczególne semestry: 

1) pierwsza – w terminie, o którym mowa w ust. 2; 
2) druga – w terminie 30 dni po rozpoczęciu drugiego semestru nauki. 

4. Pomoc jest wypłacana w sposób określony w § 4 ust. 3 pkt 4, ze środków pozostających w 
dyspozycji organu, o którym mowa w § 3. 

5. Nie podlega wypłacie pomoc przyznana decyzją, jeżeli organ, o którym mowa w § 3, powziął 
wiadomość o przerwaniu lub niepodjęciu nauki przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 
przed terminem wypłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

 
§ 6. 1. Wniosek w sprawie zawieszenia wypłaty pomocy z przyczyn określonych w art. 25 ust. 4 
ustawy weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn 
uzasadniających przerwanie studiów.  

2. We wniosku należy wskazać przyczyny, o których mowa w ust. 1, oraz przewidywany termin 
wznowienia nauki, w przypadku zamiaru jej kontynuacji. 

3. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną lub inną, która uzasadnia przerwanie 
studiów oraz ewentualne zaświadczenie szkoły wyższej o udzielonym weteranowi 
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poszkodowanemu-funkcjonariuszowi urlopie od zajęć w uczelni. 
 
§ 7. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz, który otrzymał pomoc, jest obowiązany niezwłocznie 
po ukończeniu nauki zawiadomić na piśmie o tym fakcie organ, o którym mowa w § 3, załączając 
kserokopię dyplomu ukończenia studiów. 

 
§ 8. 1. W przypadku nie podjęcia lub przerwania studiów z przyczyn innych, niż wskazane w art. 25 
ust. 4 ustawy,  pomoc podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez 
weterana poszkodowanego-funkcjonariusza decyzji w tej sprawie. 

2. Decyzje w sprawie zwrotu pomocy wydaje organ, o którym mowa w § 3. 
3. Organ, o którym mowa w ust. 2, może na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 

odroczyć termin jej spłaty lub rozłożyć ją na raty, jeżeli przemawia za tym trudna sytuacja 
materialna zobowiązanego do zwrotu. 

 
§ 9. W przypadku powtarzania roku lub semestru nauki z powodu niezadowalających wyników w 
nauce pomoc nie przysługuje. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy zwolnionych ze służby 
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia …………………. o 
weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr …., poz….). 

W związku z zapewnieniem w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa 
weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby pomocy finansowej na 
kształcenie na studiach pierwszego, studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach 
magisterskich zachodzi potrzeba wydania przepisów regulujących szczegółowo tę materię. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia pomoc finansowa na kształcenie będzie przyznawana na 
wniosek weterana poszkodowanego–funkcjonariusza. Pod pojęciem weterana poszkodowanego 
funkcjonariusza należy rozumieć także pracownika, który uczestniczył w działaniach poza granicami 
państwa, z uwagi na przepis art. 12 pkt 2 ww.  ustawy  Natomiast organem właściwym w sprawach 
przyznania pomocy w drodze decyzji administracyjnej będzie przełożony właściwy w sprawach 
osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca pełnienia 
służby albo ostatni jego pracodawca odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 
Rządu albo Państwowej Straży Pożarnej. 

Pomoc  wypłacana będzie ze środków będących w dyspozycji ww. organu lub pracodawcy. 
Propozycja wprowadzenia takiego rozwiązania wynika z faktu, że w działaniach poza granicami 
państwa od 1992 do dziś uczestniczyło łącznie 2977 weteranów, w tym 35 weteranów 
poszkodowanych. Liczba osób w poszczególnych służbach resortu spraw wewnętrznych i 
administracji kształtuje się następująco: Policja - 2.735 weteranów, w tym 30 weteranów 
poszkodowanych; Biuro Ochrony Rządu - 231 weteranów, w tym 5 weteranów poszkodowanych i 
Państwowa Straż Pożarna - 11 weteranów. W konsekwencji powyższego szacuje się, że na dzień 
dzisiejszy o pomoc taką może ubiegać jedynie kilku byłych funkcjonariuszy Policji lub BOR. 
Natomiast w SG i PSP nie występują weterani poszkodowani. Jednocześnie można zakładać, że w 
kolejnych latach może dotyczyć rocznie jednej dodatkowej osoby. Propozycja decentralizacji 
uprawnień w tym zakresie jest zgodna z ogólną tendencją, przy czym z uwagi na niewielką liczbę 
osób zainteresowanych  przyznaniem przedmiotowej pomocy, wdrożenie regulacji w niewielkim 
stopniu wpłynie na obciążenie jednostek organizacyjnych obsługujących organy uprawnione do 
przyznania i wypłaty pomocy. 

Proponuje się, że pomoc ta, w kwocie nie wyższej niż 2.800 zł, będzie przyznawana 
jednorazowo w roku akademickim i wypłacana w dwóch ratach do wysokości opłat za naukę 
pobieranych przez szkołę wyższą za dany semestr studiów: 

Jeżeli w danym roku akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, to zgodnie z art. 25 
ust. 2 ww. ustawy pomoc będzie przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej 
racie. 
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Pomoc wypłacana będzie w terminie do 30 dni w sposób określony przez wnioskodawcę (w 
gotówce, przekazem lub na wskazany rachunek bankowy).  

Zakłada się, że w przypadku powzięcia wiadomości o niepodjęciu lub przerwaniu nauki po 
wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty tej pomocy 
organ  wstrzyma wypłatę pomocy. 

Zawieszenie wypłaty pomocy w przypadkach przerwania studiów lub ich niepodjęcia  z 
przyczyn losowych lub zdrowotnych, o których mowa w art. 25 ust. 4, będzie następowało na  
wniosek zainteresowanego. Wprowadza się wymóg  udokumentowania ww. ustawowych 
okoliczności.  

W przypadkach nieukończenia studiów z innych przyczyn aniżeli losowych lub zdrowotnych, o 
których mowa w art. 25 ust. 4 ww. ustawy opłacone przez organ właściwy do przyznania pomocy 
koszty studiów będą podlegały zwrotowi w terminie 3 miesięcy  od dnia doręczenia weteranowi 
poszkodowanemu – funkcjonariuszowi decyzji w sprawie zwrotu pomocy, z możliwością udzielenia  
ulg w jej spłacie.  

W sytuacji powtarzania roku nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce pomoc 
weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w kolejnym roku nie przysługuje. 

 

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 
podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 
oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które będzie oddziaływać akt prawny. 

Projekt rozporządzenia dotyczy weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy i pracowników 
zwolnionych ze służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Biurze Ochrony Rządu oraz kierowników jednostek (pracodawców) , w których weterani 
pełnili służbę (byli zatrudnieni) do czasu ich zwolnienia.  

2. Konsultacje społeczne. 

Projekt zostanie przesłany do zaopiniowania przez: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
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Policyjnych, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych Komendy Głównej 
Straży Granicznej, Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz Związek Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Skutki finansowe wynikające z projektowanego rozporządzenia zostaną sfinansowane z 
budżetu państwa z części 42 – sprawy wewnętrzne, ze środków pozostających w dyspozycji 
organów właściwych w sprawach przyznawania i wypłaty pomocy.  
Jednostkowy koszt pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-
funkcjonariuszy zwolnionych ze służby wynosi maksymalnie 2.800 zł rocznie. Przyjmując, 
że liczba potencjalnych kandydatów do jej otrzymania to ok. 10% z 35 weteranów 
poszkodowanych – funkcjonariuszy, ewentualne skutki finansowe mogą wynieść w skali 
roku ok. 11.200 zł  (ok. 4 osoby x 2.800 zł). 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także rozwój regionalny. 

Rozwiązania zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki, przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny. 
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