Oświadczenie złożone
przez senatorów Macieja Klimę i Kazimierza Jaworskiego
na 12. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 maja 2012 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się do Pana w sprawie odszkodowań, jakie są wypłacane rodzinom polskich żołnierzy, którzy
zginęli lub utracili zdrowie podczas pełnienia służby wojskowej.
Polscy żołnierze służą dzielnie w niemal wszystkich zakątkach świata. Na misjach zagranicznych zdobywają doświadczenie, a zarazem pomagają innym narodom wprowadzać bezpieczeństwo i pokój. Służba wojskowa jest związana z zagrożeniem życia i zdrowia naszych żołnierzy. Każdego miesiąca zdarzają się wypadki, w których polscy żołnierze zostają ciężko ranni i giną. Zdarzenia takie mają miejsce zarówno w Polsce, jak i na misjach zagranicznych. Żołnierze, którzy giną na służbie, oddają swe życie za to, żeby inni mogli
żyć bezpiecznie.
Życie ludzkie jest wartością najwyższą. W razie śmierci nikt nie przywróci rodzinom ich bliskich, ważne
jest jednak, aby rodziny poległych na służbie żołnierzy otrzymały godne odszkodowanie, które chociaż częściowo pomoże im normalnie żyć. Kwestia ubezpieczenia życia i zdrowia polskich żołnierzy powinna zostać
uregulowana w sposób pełny i jednoznaczny. Sprawa ta nie powinna budzić sporów, a rodziny poległych
żołnierzy po odszkodowanie za życie swych bliskich nie powinny musieć wchodzić na drogę sądową.
Zwracamy się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1. W jakiej wysokości odszkodowania wypłacane są rodzinom polskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie
pełnienia służby w latach 2008–2012? Jakie odszkodowania wypłacane są żołnierzom, którzy w tym okresie
utracili zdrowie, pełniąc służbę wojskową?
2. Jaka jest liczba polskich żołnierzy, którzy stracili życie i zdrowie podczas pełnienia służby wojskowej
w latach 2008–2012?
3. Czy rodziny wszystkich polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas pełnienia służby w latach 2008–
2012, dostały odszkodowanie w takiej samej wysokości?
4. Czy istnieje różnica w wysokości odszkodowań dla żołnierzy, którzy zginęli lub stracili zdrowie, pełniąc służbę w Polsce i zagranicą?
5. Czy znane są przypadki, że żołnierze sami ubezpieczają swoje życie i zdrowie?
6. W jakiej wysokości odszkodowania dostały rodziny wojskowych, którzy zginęli w katastrofie samolotu
Tu-154 w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku?
7. Czy osoby zatrudnione w MON, które zginęły w katastrofie samolotu Tu-154 w dniu 10 kwietnia
2010 r. w Smoleńsku, były tam służbowo?
Z poważaniem
Maciej Klima
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