STATUS WETERANA

CO DAJE STATUS WETERANA I JAK GO UZYSKAĆ
Dzięki statusowi weterana masz prawo do
1. bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą możesz uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych
pracowniach psychologicznych

PRZYPOMINAMY WNIOSKI O STATUS WETERANA PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES MINISTERSTWA
OBRONY NARODOWEJ

Kto może dostać status weterana?
- Każdy, kto spełni wszystkie poniższe warunki.
1. skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez:
a) Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy,
b) organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,
c) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
d) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
2. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej,
zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa
państwa:
a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni
b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni;
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lub
3. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni misji
pokojowej,
4. Nie ma prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo:
1) umyślne w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych w czasie zagranicznej
misji,
2) skarbowe popełnione umyślnie w związku z zadaniami lub obowiązkami służbowymi w czasie
zagranicznej misji,
3) przeciwko Polsce.

Co należy przygotować aby uzyskać status
1. wniosek o uzyskanie statusu weterana,

— pobierz wzór wniosku wypełnij
2. zaświadczenie, które potwierdzi twój udział w zagranicznych misjach, wydane przez:
a. dowódcę jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę (dotyczy żołnierzy w służbie czynnej),
b. wojskowego komendanta uzupełnień w twoim miejscu zamieszkania (dotyczy m. in. byłych
żołnierzy i żołnierzy rezerwy).

c. kierownika archiwum wojskowego (dotyczy m. in. byłych żołnierzy i żołnierzy w stanie
spoczynku).
3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
4. oświadczenie o pełnieniu służby odpowiednio jako żołnierz, funkcjonariusz, funkcjonariusz ABW
lub funkcjonariusz AW, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym, lub oświadczenie o
pozostawaniu w stosunku pracy pracownika, (stosuje się m.in. do pracowników jednostek
wojskowych)
— pobierz wzór oświadczenia wypełnij
5.

oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego
— pobierz wzór oświadczenia i wypełnij

Wniosek wysłać listem poleconym lub osobiście:
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adres:

Jak długo to trwa?
Do 30 dni od złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów — MON wyda decyzję o
przyznaniu statusu weterana albo odmowę jego przyznania. Jeśli decyzja będzie pozytywna — do 60
dni od uprawomocnienia się decyzji dostaniesz legitymację weterana na adres, który podasz we
wniosku.
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