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Opinia do ustawy o zmianie ustawy 

o weteranach działań poza granicami państwa 

(druk nr 942) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy nowelizującej jest zmiana definicji weterana, 

polegająca na umożliwieniu ubiegania się o przyznanie statusu weterana osobom 

przebywającym wielokrotnie na krótkich misjach. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 2 ustawy o weteranach działań poza 

granicami państwa, weteranem może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, 

w działaniach poza granicami państwa w ramach: 

1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży 

Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub 

zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została 

skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni; 

2) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 

60 dni. 

W związku z powyższym statusu weterana nie mogli uzyskać wskazani w przepisie 

art. 2 pkt 1 funkcjonariusze biorący udział, nawet kilkakrotnie, w misjach i kontyngentach, 

bądź wyjeżdżający w celu wykonywania zadań ochronnych lub zapewniania bezpieczeństwa 

państwa, na okresy krótsze niż 60 dni. 

Przepis w nowym brzmieniu przewiduje, że obok obowiązującego dotychczas 

60-dniowego okresu nieprzerwanej służby, dodaje się kryterium posiadania łącznie 

co najmniej 90 dni służby. Okres ten będzie ustalany w wyniku sumowania krótkich okresów 

służby pełnionej poza granicami państwa.  
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Pozwoli to na uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy przez uczestników misji 

zagranicznych, którzy brali udział w działaniach poza granicami państwa wielokrotnie, ale 

z uwagi na charakter i potrzeby misji, czas trwania każdej z nich nie przekraczał 60 dni. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy 

o weteranach działań poza granicami państwa (druk nr 2797). 

Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie miało miejsce 11 września 2018 r. 

W tym samym dniu Komisja przedstawiła sprawozdanie wraz z jedną poprawką 

redakcyjną. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 68. posiedzeniu Sejmu. Wobec 

niezgłoszenia poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania i uchwalił ustawę 

w dniu 13 września 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


