Jak uzyskać Status Weterana
PRZYZNANIE STATUSU WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek ■o■nierza, funkcjonariusza lub
funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do
■o■nierzy, minister w■a■ciwy do spraw wewn■trznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef
Agencji Bezpiecze■stwa Wewn■trznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (orygina■ami lub kopiami potwierdzonymi
za zgodno■■ z orygina■em) należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 - 909 Warszawa

We wniosku nale■y poda■ nast■puj■ce dane: imi■ (imiona) i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.

Wykaz dokumentów, które nale■y z■o■yc w przypadku ubiegania si■ o status weterana
wniosek o przyznanie statusu weterana;
za■wiadczenie wydane odpowiednio przez:

dowódc■ jednostki wojskowej, w której ■o■nierz ostatnio pe■ni■ lub pe■ni s■u■b■,
wojskowego komendanta uzupe■nie■ w■a■ciwego ze wzgl■du na miejsce zamieszkania
■o■nierza albo w■a■ciwego kierownika archiwum wojskowego,
Szefa Agencji Bezpiecze■stwa Wewn■trznego,
Szefa Agencji Wywiadu,
Komendanta G■ównego Policji,
Komendanta G■ównego Stra■y Granicznej,
Szefa Biura Ochrony Rz■du,
Komendanta G■ównego Pa■stwowej Stra■y Po■arnej;
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za■wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykaz dokumentów, które nale■y z■o■yc w przypadku ubiegania si■ o status weterana
poszkodowanego
wniosek o przyznanie statusu weterana;
za■wiadczenie wydane odpowiednio przez:

dowódc■ jednostki wojskowej, w której ■o■nierz ostatnio pe■ni■ lub pe■ni s■u■b■,
wojskowego komendanta uzupe■nie■ w■a■ciwego ze wzgl■du na miejsce zamieszkania
■o■nierza albo w■a■ciwego kierownika archiwum wojskowego,
Szefa Agencji Bezpiecze■stwa Wewn■trznego,
Szefa Agencji Wywiadu,
Komendanta G■ównego Policji,
Komendanta G■ównego Stra■y Granicznej,
Szefa Biura Ochrony Rz■du,
Komendanta G■ównego Pa■stwowej Stra■y Po■arnej;

za■wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
protokó■ powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
orzeczenie w■a■ciwej komisji lekarskiej o zwi■zku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostaj■cym
w zwi■zku z dzia■aniami poza granicami pa■stwa lub chorob■ nabyt■ podczas wykonywania zada■ lub
obowi■zków s■u■bowych w ramach dzia■a■ poza granicami pa■stwa albo orzeczenie lekarza
orzecznika lub komisji lekarskiej Zak■adu Ubezpiecze■ Spo■ecznych ustalaj■ce uszczerbek na zdrowiu
w zwi■zku z wypadkiem przy pracy lub chorob■ zawodow■ wydane dla celów ■wiadcze■ z
ubezpieczenia spo■ecznego;
decyzja administracyjna o przyznaniu ■wiadcze■ odszkodowawczych albo prawomocny wyrok s■du
zas■dzaj■cy odszkodowanie.

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informacj■ o:
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procentowej wysoko■ci uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostaj■cego w zwi■zku
z dzia■aniami poza granicami pa■stwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zada■ lub
obowi■zków s■u■bowych w ramach dzia■a■ poza granicami pa■stwa, z tytu■u których przyznano
■wiadczenia odszkodowawcze;
wysoko■ci dodatku weterana poszkodowanego (Uwaga: dodatek weterana poszkodowanego przys■uguje
tylko osobie, która pobiera emerytur■ lub rent■ inwalidzk■ od miesi■ca z■o■enia wniosku do organu
emerytalno-rentowego).

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja
weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez:
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do ■o■nierzy,
ministra w■a■ciwego do spraw wewn■trznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,
Szefa Agencji Bezpiecze■stwa Wewn■trznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW

przes■ana zainteresowanemu listem poleconym.

Legitymacje wydaje si■ w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu
weterana albo weterana poszkodowanego.
Od wy■ej wymienionych decyzji stronie s■u■y prawo wyst■pienia do Ministra Obrony Narodowej z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dor■czenia decyzji.
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