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Wstęp

Pomimo, że od 1945 roku Polska cieszy się najspokojniejszym – pod wzglę-
dem natężenia działań zbrojnych z jej udziałem w naszym regionie – okresem 
w historii, wojsko polskie przez cały czas brało udział w licznych operacjach 
na świecie. Przez 50 lat były to głównie misje pokojowe w ramach ONZ, zaś 
począwszy od interwencji w Bośni i Hercegowinie, rozpoczętej w 1995 roku, 
polscy żołnierze uczestniczą także w operacjach Paktu Północnoatlantyckie-
go (Hudyma, 2011). Choć wśród tych konfliktów znalazły się jedynie dwie 
regularne wojny, to po pierwsze – obie miały miejsce w ramach tzw. wojny 
z  terroryzmem, rozpoczętej 11 września 2001 roku po zamachach na Pen-
tagon i World Trade Center, a więc stosunkowo niedawno; po drugie – misje 
pokojowe oraz stabilizacyjne, mimo że pochłaniają mniej ofiar i nie są woj-
nami sensu stricto, to podobnie do tych ostatnich, wiążą się z długą rozłąką 
z  rodziną oraz permanentnym zagrożeniem życia i  zdrowia. Bogdan Szulc 
(2012) sugeruje nawet, że określenia takie jak misja pokojowa czy operacja 
stabilizacyjna, to jedynie poprawne politycznie eufemizmy stosowane przez 
przywódców państw demokratycznych, a ich uczestnicy toczą regularną wal-
kę zbrojną. Musimy także pamiętać, że obce wojska przebywające na terenie 
danego kraju – w szczególności, jeśli wywodzą się one z bardzo odległych 
kręgów kulturowych – zazwyczaj będą spotykać się z  podejrzliwością lub 
wręcz wrogością ze strony lokalnej ludności, co może bardzo negatywnie 
wpływać na poziom bezpieczeństwa, gdy – tak jak w Iraku czy Afganistanie – 
siły stabilizacyjne walczą ze zorganizowanymi ugrupowaniami autochtonów 
(Kozerawski, 2010).

Udział w  operacjach poza granicami kraju implikuje szereg zagrożeń, 
od śmierci żołnierza, przez urazy fizyczne i psychiczne, po związane z długą
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niebecnością problemy na polu funkcjonowania rodziny (co więcej, powyższe 
niebezpieczeństwa mogą współwystępować w  niemal dowolnych konfigura-
cjach). Zbigniew Kępa (2012), powołując się na cytaty z Pisma Świętego, pewne 
przejawy wrażliwości na punkcie ochrony więzi rodzinnych osób pełniących 
służbę w  formacjach militarnych, dostrzega już w epoce królewskiej Izraela 
w X w. p.n.e., przy czym, jak sam zauważa, służba państwu miała wówczas 
pierwszeństwo. Choć według amerykańskiego Departamentu ds. Weteranów 
(2013) sytuacja kombatantów jako problem społeczny została dostrzeżona naj-
później w XVII wieku, zaś organizacje pozarządowe, świadczące szeroką po-
moc uczestnikom wojen, zaczęły powstawać pod koniec wieku XIX, dopiero 
ubiegłe stulecie przyniosło w tej materii przełom, a właściwie – co najmniej trzy. 
Pierwszym była II wojny światowa, po zakończeniu której naukowcy i opinia 
publiczna zaczęły zwracać uwagę na psychospołeczne problemy byłych więź-
niów obozów koncentracyjnych. Drugim – wojna w Wietnamie, w czasie której 
opinia publiczna uświadomiła sobie wszechobecność psychicznych następstw 
wojen (Crocq, 2002). Trzecim – wojna w Zatoce Perskiej, w latach 1990–1991, 
będąca pierwszym tak dużym konfliktem z udziałem państw NATO, po znacz-
nych zmianach demograficznych w  ich siłach zbrojnych. Wcześniej na front 
jechali głównie kawalerowie, podczas gdy w operacji Pustynna Burza znacz-
nie większy był udział kobiet, osób pozostających w związkach małżeńskich, 
a także samotnych rodziców (Drummet, Coleman, Cable, 2003).

W Polsce, głównie z przyczyn politycznych, ale także ze względu na ogra-
niczone zaangażowanie sił zbrojnych PRL w  zagraniczne operacje, proble-
my żołnierzy i ich najbliższych były zepchnięte na margines i nie wzbudzały 
wielkiego zainteresowania ani ze strony władz, ani ze strony nielicznych or-
ganizacji pozarządowych (Gałązka, 2005). Ewentualna pomoc, gwarantowa-
na przez państwo, ograniczała się zaś do wsparcia finansowego dla rodzin 
poległych i weteranów trwale okaleczonych oraz leczenia chorób nabytych 
w czasie misji (Kancelaria Sejmu, 2012). Jak zauważyłem w trakcie pisania 
pracy, od początku lat 90. Polska przechodzi drogę w pewnym stopniu ana-
logiczną do tej, jaką przeszły państwa zachodnie. Najpierw, w związku z za-
sadniczą zmianą nastawienia władz do działań w ramach Polskiego Państwa 
Podziemnego, zainteresowano się przede wszystkim kombatantami II wojny 
światowej zarówno w sferze symbolicznej, jak i  instytucjonalnej, a dopiero 
potem – w powiązaniu ze zwiększonym wysiłkiem zbrojnym Polski w Iraku 
i Afganistanie – zaczęły następować zmiany w położeniu uczestników bieżą-
cych działań militarnych.

Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, warto porównać sytuację wete-
ranów i  ich rodzin w  Polsce, gdzie zostały one dostrzeżone stosunkowo 
niedawno, oraz w  Stanach Zjednoczonych, mających już wieloletnie do-
świadczenie w pomocy kombatantom bieżących konfliktów. W niniejszym 
artykule porównana została polityka obu państw wobec weteranów, działal-
ność trzeciego sektora w tym zakresie oraz nastawienia społeczeństwa do 
armii, współczesnych działań zbrojnych i rodzin wojskowych. 
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Sytuacja weteranów i rodzin kombatanckich 
w Stanach Zjednoczonych

Rys historyczny

Amerykański Departament ds. Weteranów (2011) wywodzi tamtejszy sys-
tem pomocy kombatantom od prawa wprowadzonego w roku 1636, podczas 
wojny z plemieniem Pekotów, przez Ojców Pielgrzymów z Plymouth. Ustawa 
stanowiła, że niepełnosprawnym żołnierzom należało się finansowe i medycz-
ne wsparcie kolonii. Podobną pomoc uchwalił w 1776 roku Kongres Konty-
nentalny dla poszkodowanych w rewolucji amerykańskiej, przy czym do 1811 
roku całe wsparcie dla niepełnosprawnych leżało w obszarze odpowiedzial-
ności poszczególnych stanów. W ciągu XIX wieku świadczenia i emerytury 
rozszerzono na wdowy i zstępnych żołnierzy. Po wojnie secesyjnej powstała 
w USA sieć domów weteranów, do których mogli się zgłaszać nie tylko okale-
czeni, ale także pozbawieni środków do życia bohaterowie wojny secesyjnej, 
wojny hiszpańsko-amerykańskiej oraz starć z Meksykiem i Indianami.

Kolejne modyfikacje prawa federalnego w sprawie pomocy weteranom po-
jawiły się wraz z zaangażowaniem wojsk amerykańskich w I wojnę światową. 
Nowy system świadczeń dla weteranów, wprowadzony przez Kongres w 1917 
roku, przewidywał odszkodowania dla inwalidów wojennych, ubezpieczenia 
dla żołnierzy oraz rehabilitację poszkodowanych w celu przywrócenia im zdol-
ności do pracy. Zadania związane z funkcjonowaniem nowego systemu zostały 
oddelegowane do trzech różnych agencji federalnych: Biura Weteranów, Biu-
ra Emerytur Departamentu Zasobów Wewnętrznych oraz Narodowego Domu 
Niepełnosprawnych Ochotników. W 1930 roku prezydent Herbert Hoover scalił 
administrację zajmującą się sprawami weteranów, najważniejszą rolę przyzna-
jąc Biuru Weteranów. Do rangi departamentu (odpowiadającego naszemu mini-
sterstwu, przy czym w Stanach Zjednoczonych szefem rządu jest prezydent) ad-
ministracja ds. weteranów została podniesiona przez prezydenta George W. H. 
Busha 15 marca 1989 roku (Departament ds. Weteranów, 2013).

Atmosfera społeczna wokół weteranów współczesnych operacji 
i ich rodzin

W 2011 roku amerykańskie Pew Research Center opublikowało badanie 
pt. Walka i  ofiary w  dobie wojny z  terroryzmem1. Stawia ono szereg pytań 
dotyczących amerykańskiego społeczeństwa i  armii po zamachach z  2001 
roku. Badanie można uznać za szczególnie interesujące o tyle, że oprócz pró-
by reprezentatywnej dla całych Stanów Zjednoczonych, bada ono także opi-
niesamych żołnierzy, dodatkowo podzielonych na dwie grupy – tych, którzy

1 War and Sacrifice in the Post-9/11 Era. 
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służyli po zamachach na Pentagon i WTC oraz tych, który służbę zakończyli 
przed 11 września (Cohn, Patten i in. 2011).

83% Amerykanów dostrzega to, że sytuacja, jaka nastała po atakach 
Al-Kaidy, wymaga od mundurowych i ich bliskich szczególnego poświęce-
nia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż prawie połowa respondentów 
to samo stwierdziła o Amerykanach w ogóle, zaś spośród reszty badanych 
jedynie 26% dostrzegało niesprawiedliwość w nierównym rozłożeniu ofiar. 
70% respondentów za naturalną konsekwencję bycia żołnierzem uważa po-
noszenie szczególnych ofiar (Cohn, Patten i in., 2011).

Istnieje olbrzymia różnica między poglądami Amerykanów na prowa-
dzone przez Waszyngton kampanie, a zdaniem o samych żołnierzach. 90% 
badanych deklarowało dumę z amerykańskich żołnierzy, trzy czwarte stwier-
dziło, że osobiście zawdzięcza coś jakiemuś żołnierzowi. Ponad 70% samych 
weteranów dostrzega tendencję wzrostową, jeśli chodzi o szacunek dla woj-
skowych, zaś blisko 60% niewojskowych ankietowanych twierdzi, że pomo-
gło w jakiś sposób co najmniej jednemu wojskowemu lub rodzinie wojskowej 
(Cohn, Patten i in. 2011). Według Gallup News Service (2014), od 1973 roku 
monitorującego zaufanie społeczeństwa do amerykańskich instytucji, armia 
cieszy się zaufaniem największym (74%), utrzymując pozycję lidera do czasu 
wyprzedzenia przez wspólnoty wyznaniowe w 1988 roku. Z kolei inne bada-
nie Pew Research Center z 2013 wskazuje, że zawód żołnierza, jako przyczy-
niający się do dobrobytu, postrzega prawie czterech na pięciu Amerykanów. 
Autor artykułu omawiającego wyniki badania zwraca przy tym uwagę na 
istnienie „silnego konsensusu” co do estymy, jaką darzy się US soldiers: pro-
fesja żołnierza uzyskiwała podobny wynik bez względu na płeć, wiek, rasę, 
wykształcenie czy poglądy polityczne respondenta. Jednocześnie mniej niż 
połowa uczestniczących w badaniu Walka i ofiary w dobie wojny z  terrory-
zmem jest zdania, że konflikty w które Stany Zjednoczone zaangażowały się 
po 11 września 2001 roku, są warte swej ceny, zaś co czwarty interesował się 
doniesieniami z misji. 50% badanych stwierdziło, że prowadzone przez ich 
kraj operacje, nie wprowadzają do ich życia żadnych istotnych zmian (Cohn, 
Patten i in. 2011).

Zdecydowanie optymistycznym akcentem tego badania jest porównanie 
odsetków weteranów dostrzegających najczęściej spotykane zyski i  straty 
wynikające ze służby. Prawie wszyscy badani żołnierze odczuwali dumę ze 
swojej pracy, ponad 90% twierdziło, że nabrało dojrzałości oraz pewności sie-
bie, zaś 72% uważało, że w wyniku służby są lepiej przygotowani do kariery 
zawodowej. Negatywne konsekwencje udziału w misjach zawsze wskazywała 
mniej niż połowa. Najczęstsze wyniki to: problemy rodzinne (48%), częste od-
czuwanie irytacji lub gniewu (47%), problemy z powrotem do cywilnego życia 
(44%) oraz cierpienie z powodu stresu pourazowego (37%). 

Większość  weteranów działań poza granicami USA po 11 września 
(84%) uważa, że społeczeństwo nie rozumie problemów ich i  ich rodzin; 
z  opinią tą zgadza się 71% cywilów. Ów brak zrozumienia zdają się po-
twierdzać odpowiedzi na pytanie o  to, czy zdaniem respondenta powrót 
do życia poza armią jest trudny? Przy ponad połowie żołnierzy i  byłych



65

żołnierzy potwierdzających istnienie takich trudności, z  próby „cywil-
nej” dostrzegał je zaledwie co trzeci badany (Cohn, Patten i  in. 2011).

Wsparcie instytucjonalne dla weteranów współczesnych 
operacji i ich rodzin

Pomoc ze strony państwa

Od 1989 roku problemami żołnierzy powracających z zagranicy zajmuje 
się Departament ds. Weteranów. Departament jest organem naczelnym Ad-
ministracji Kombatanckiej (Veterans Administration) – złożonego systemu 
pomocy państwowej świadczonej weteranom. Składa się na niego ponad 1700 
placówek medycznych oraz gama świadczeń pieniężnych i usług socjalnych. 
Do kompetencji Administracji Kombatanckiej należą również kwestie zwią-
zane z pochówkami oraz pamięcią o bohaterach poszczególnych konfliktów 
(Department of Veterans Affairs, 2013).

W zakresie opieki zdrowotnej Administracja Kombatancka oferuje swoim 
podopiecznym szeroki wachlarz świadczeń, związanych nie tylko ze scho-
rzeniami i urazami będącymi wynikiem walki zbrojnej. W placówkach me-
dycznych podlegających Departamentowi ds. Weteranów żołnierze-kobiety 
mogą skorzystać np. z darmowych usług ginekologicznych czy mammogra-
fii. Ponadto, do korzystania z opieki medycznej uprawnione są także rodziny 
żołnierzy. Odpłatność świadczeń jest jednak zależna od kategorii, do której 
zakwalifikowano żołnierza – weterani korzystający z usług medycznych Ad-
ministracji Kombatanckiej podzieleni są na osiem grup pierwszeństwa i czte-
ry grupy podpierwszeństwa (Department of Veterans Affairs, 2013).

Trwale okaleczonym podczas służby Stany Zjednoczone Ameryki propo-
nują odszkodowania w wysokości zależnej od stopnia niepełnosprawności oraz 
liczby członków rodziny na utrzymaniu. Osoby szczególnie poszkodowane 
mają ponadto prawo do dodatkowego świadczenia, wypłacanego co miesiąc. 
Pomoc ta należna jest także osobom z urazami psychicznymi, w szczególności 
jeżeli były one jeńcami wojennymi. Administracja Kombatancka zobowiązuje 
się ponadto do wypłacania doraźnych zapomóg na wydatki związane z nie-
pełnosprawnością, takie jak kupno wózka inwalidzkiego czy dostosowanie 
domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Trzeba jednak zastrzec, że mak-
symalna kwota zapomogi wynosi 13 tys. USD (65 tys. w przypadku budowy 
domu), zaś do jej uzyskania konieczne jest 50% wkładu własnego. Ten ostatni 
można uzyskać, biorąc z Administracji Kombatanckiej atrakcyjną pożyczkę 
(w wysokości do 33 tys. USD). 

Weteranom niezdolnym do dalszej służby i zagrożonym wykluczeniem 
na rynku pracy Administracja Kombatancka dedykuje Program Rehabilita-
cji Zawodowej i Zatrudnienia (Vocational Rehabilitation and Employment). 
W zależności od indywidualnych potrzeb udział w programie aktywizacyj-
nym może trwać od roku do czterech. W tym czasie weteran odbywa szkole-
nia i staże, może skorzystać z doradztwa zawodowego, otrzymuje specjalny 
zasiłek oraz może liczyć na refundację usług, mogących zwiększyć szanse 
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na rynku pracy,  takich jak edukacja czy coaching (Department of Veterans 
Affairs, 2013).

Emeryturę wojskową w Stanach Zjednoczonych może otrzymać weteran 
spełniający następujące warunki:

• jego dochody nie przekraczają limitu ustalonego przez Kongres

• ukończył 65 lat

• ma za sobą minimum 90 dni służby czynnej.

Odznaczeni Medalem Honoru są uprawnieni do emerytury na poziomie 
1259 USD (2013), bez względu na inne kryteria, podczas gdy „normalna” eme-
rytura wojskowa stanowi wyrównanie do, ustalonego przez Kongres, limitu. 
Wyjątkiem od tej ostatniej reguły są weterani przebywający w domu opieki 
– wówczas miesięczny dodatek wynosi maksymalnie 90 dolarów. Wyższe, od 
standardowych, stawki przysługują za to skrajnie niepełnosprawnym emery-
towanym żołnierzom, którymi rodzina opiekuje się w domu (Department of 
Veterans Affairs, 2013).

Swoim beneficjentom Administracja Kombatancka oferuje również 
gwarancje kredytowe na budowę domu, kupno domu lub mieszkania oraz 
remonty. Otrzymujący gwarancję muszą jednak wykazywać wysoką zdol-
ność kredytową i zobowiązać się do mieszkania w danym miejscu. Szcze-
gółowe warunki przyznania gwarancji są uzależnione od tego, jak długo 
weteran służył w armii oraz w jakich konfliktach brał udział. Z gwarancji, 
pod specjalnymi obostrzeniami, mogą skorzystać także wdowy i wdowcy po 
poległych żołnierzach (Department of Veterans Affairs, 2013).

Ważnym elementem działalności Departamentu ds. Weteranów jest 
Program Wsparcia Przeniesienia (Transition Assistance Program), w  ra-
mach którego Administracja Kombatancka pomaga swoim podopiecznym 
niezdolnym do dalszej służby w  szukaniu cywilnego zatrudnienia oraz 
edukacji, przy czym Program Wsparcia Przeniesienia zogniskowany jest 
na wykorzystaniu w życiu cywilnym umiejętności nabytych w wojsku. We-
teranów preferuje się przy zatrudnianiu na niektóre stanowiska w admi-
nistracji publicznej, w  szczególności w  departamentach Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz ds. Weteranów. Na czas przenoszenia się z wojska do 
cywila (przez okres do 18 miesięcy) Administracja Kombatancka zapew-
nia ponadto wsparcie finansowe (Department of Veterans Affairs, 2013).

Każdy amerykański żołnierz w  służbie czynnej jest wreszcie automa-
tycznie ubezpieczany na kwotę 400 tys. USD przez Servicemembers’ Group 
Life Insurance (SGLI). Jest to polisa obejmująca ubezpieczenie na życie oraz 
na wypadek niepełnosprawności lub problemów psychicznych związanych 
z traumą (Department of Veterans Affairs, 2013).

Pewną pomoc weteranom świadczą także inne, niż Departament ds. We-
teranów, agencje federalne. Odpowiednie departamenty wspierają weteranów 
m.in. w nabywaniu nieruchomości czy zakładaniu przedsiębiorstw oraz przy-
znają świadczenia uzupełniające w zakresach, o których pisałem wcześniej. 
Rozliczając się z fiskusem, niepełnosprawni weterani mogą ponadto ubiegać
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się o  łagodniejsze zasady naliczania podatków i  bezpłatną pomoc prawną 
(Department of Veterans Affairs, 2013).

Pomoc ze strony trzeciego sektora

Mimo dość rozbudowanego systemu świadczeń dla weteranów, w Stanach 
Zjednoczonych na tym polu również prężnie działają organizacje pozarządo-
we. Na pewno w dużej mierze wynika to z roli, jaką – według Witolda Kwaśnic-
kiego (2005) – tradycja przypisała trzeciemu sektorowi w USA. Trzeba jednak 
zauważyć, że prócz świadczenia, tańszej od państwowej, pomocy materialnej, 
fundacje i stowarzyszenia stanowią także pole integracji i  reprezentację śro-
dowiska kombatanckiego. Szczególne znaczenie ma druga z tych ról – szereg 
praw dla kombatantów zarówno w Stanach Zjednoczonych (VFW, 2014), jak 
i w Polsce wywalczyły (SRPMPGK, brw) właśnie organizacje pozarządowe.

Katalog Departamentu ds. Weteranów (2013) wymienia ponad 140 orga-
nizacji niosących pomoc weteranom. Nie wszystkie mają jednak charakter 
stricte kombatancki – pojawiają się wśród nich np.: Amerykański Czerwo-
ny Krzyż, Amerykańska Organizacja Emerytów czy Narodowa Liga Ro-
dzin. Oprócz tego w wykazie znajdujemy organizacje zrzeszające żołnierzy 
przynależnych do konkretnych rodzajów sił zbrojnych (Navy Club of the 
United States of America; Army Aviation Association of America), grup et-
nicznych (Polish Legion of American Veterans; Afroamerican War Veterans 
of USA), czy nawet określonych stopni (Association Of Military Surgeons, 
Association of Amercian Air Force Officers). Istnieją także organizacje 
weteranów konkretnych operacji czy oddziałów oraz kilka kombatanc-
kich stowarzyszeń kobiecych. Opisując tutaj działalność wybranych NGOs 
chciałbym skupić się głównie na organizacjach stricte kombatanckich, nie 
dedykujących jednak swej działalności konkretnym grupom weteranów.

American Veterans Alliance (AVA)
zajmuje się koordynowaniem działań Veterans Service Organiations (agencji 
non-profit służących weteranom) oraz prywatnych przedsiębiorstw mających na 
uwadze dobro „amerykańskich bohaterów”. Na swojej stronie internetowej wy-
mienia 10 zrzeszonych VSOs. Realizują one działania w zakresie: pokonywania 
barier osobistych i instytucjonalnych w dostępie do świadczeń, reprezentowania 
potrzeb weteranów w dyskusji publicznej, pomocy w transporcie do placówek 
pomocy weteranom, wsparcia materialnego w sytuacjach kryzysowych, pośred-
nictwa pracy oraz dostępu do technologii. AVA została założona w 1985 roku 
przez weterana Waddella McGee (AVA, 2014).

The Amercian Veterans Of World War II (AMVETS)
założona już w 1944 roku. Od tamtej pory AMVETS podejmuje bezustanne 
działania na rzecz bezdomnych weteranów, pozyskiwania świadczeń dla 
rannych żołnierzy (400 mln USD w 2013 r.), aktywizacji zawodowej zwol-
nionych ze służby, spraw jeńców wojennych i zaginionych w akcji, aktywnie 
angażuje się w działania państwa na styku polityki społecznej i obronności 
oraz funduje stypendia. Ciekawą formą aktywności jej wolontariuszy jest 
także poświęcanie weteranom „wolnego czasu” by nie czuli się opuszczeni 
i samotni (AMVETS, 2014).
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Call of Duty Endowment (CoDE)
Założona w 2009 roku przez firmę Activision Blizzard, producenta gier kompu-
terowych, w tym serii wojennych FPS-ów Call of Duty. Główną misją fundacji 
jest aktywizacja zawodowa weteranów zwolnionych ze służby po operacjach 
pokojowych, celem – udzielenie, do 2018 roku, pomocy 25 tys. weteranów. Stra-
tegia CoDE polega na odnajdywaniu organizacji wykazujących się najwięk-
szą efektywnością w zakresie pośrednictwa pracy dedykowanego weteranom 
i wspieraniu ich działalności poprzez dotacje i poradnictwo (CoDE, 2013; 2014). 

Fisher House Foundation
Znana jest przede wszystkim z sieci domów opieki, w których rodziny wete-
ranów mogą przebywać za darmo przez czas leczenia żołnierza. Placówki te 
są zlokalizowane w pobliżu szpitali wojskowych oraz centrów pomocy me-
dycznej weteranom. Fundacja pomogła ponad 220 tys. rodzin, w tym 22 tys. 
w roku 2013 oraz ufundowała stypendia dla 7 tys. uczniów z rodzin wojsko-
wych (zarówno dzieciom, jak i partnerkom żołnierzy). Oprócz tego organiza-
cja funduje przeloty i zakwaterowanie w miejscach rehabilitacji weteranów 
(FHF, 2014). 

Istotnym elementem działalności Fisher House jest także, organizowany 
wspólnie z żywnościowym przedsiębiorstwem ekonomii społecznej Newma-
n’s Own i gazetą Military Times, konkurs Newman’s Own Awards, w którym 
najlepsze projekty na rzecz rodzin wojskowych zostają nagrodzone grantami 
w wysokości do 50 tys. USD. Łączna pula fundowanych nagród w tegorocznej 
edycji Newman’s Own Awards wynosi 200 tys. USD (FHF, 2014).

National Veterans Foundation
Założona w 1985 roku przez Floyda „Shada” Meshada, psychiatrę wojskowe-
go pracującego z walczącymi w Wietnamie, jako The Vietnam Veterans Aid 
Foundation. Obecną nazwę fundacja przyjęła po I wojnie w Zatoce Perskiej, 
chcąc podkreślić chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym tego we-
teranom. W ramach działalności organizacji weterani zimnej wojny, II wojny 
indochińskiej oraz wojen w Iraku i Afganistanie, wspomagani przez zespół 
licencjonowanych wolontariuszy, pomagają ponad 350 tys. kombatantów po-
trzebującym leczenia uzależnień albo PTSD, rzecznictwa w sprawie świad-
czeń oraz pomocy materialnej lub prawnej. Ważnym elementem działalności 
fundacji jest także telefon zaufania (NVF, 2014).

Veterans of Foreign Wars of the United States (VFW)
Założyli w 1899 roku żołnierze walczący w wojnach z Filipinami i Hiszpanią. 
Organizacja zajmuje się głównie reprezentowaniem środowiska kombatanc-
kiego przed władzą federalną, władzami stanowymi i w mediach. Na swojej 
stronie internetowej Veterans of Foreign Wars chwalą się m.in. wywalczeniem 
świadczeń dla żołnierzy dotkniętych działaniem kwasów chlorofenoksyoc-
towych (agent orange) w  Wietnamie, przywilejów edukacyjnych żołnierzy 
w służbie czynnej czy wkładem w budowę Pomnika weteranów na stałe oka-
leczonych. Oprócz tego VFW oferuje usługi w zakresie pomocy finansowej, 
edukacji obywatelskiej oraz pomocy prawnej w uzyskiwaniu świadczeń pu-
blicznych. Ciekawym aspektem działalności tej organizacji jest fundowanie
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przez nią „dni darmowych telefonów” dla żołnierzy przebywających z dala 
od rodziny, czy imprez z okazji wyjazdu lub powrotu z misji (VFW, 2014).

Wounded Warrior Project
Organizacja dedykująca swoją działalność żołnierzom poszkodowanym. 

Programy swoje grupuje w czterech obszarach:

• ducha (mind) – pomoc psychologiczna (np. leczenie PTSD) oraz w za-
kresie relacji z innymi ludźmi (gł. z rodziną)

• samodzielności ekonomicznej (economic empowerment) – kursy i do-
radztwo zawodowe

• ciała – zawody sportowe (z uwzględnieniem ew. niepełnosprawności), 
poradnictwo w zakresie zdrowia i kondycji (fitness, dietetyka, joga)

• integracji społecznej (engagement) – działania związane głównie z in-
tegracją środowiska weteranów, wsparciem psychologicznym i pomocą 
w otrzymywaniu świadczeń (Wounded Warrior Project, 2013).

Amerykański system pomocy weteranom, w  połączeniu z  działalno-
ścią trzeciego sektora, daje bohaterom zagranicznych walk bardzo szeroką 
ochronę materialną i zdrowotną. Dużą rolę – zarówno w działalności or-
ganizacji non-profit, jak i państwa – odgrywają tam świadczenia związane 
z  edukacją i  aktywizacją zawodową. Można wręcz zaryzykować stwier-
dzenie, iż kombatant ma w Stanach Zjednoczonych pozycję uprzywilejo-
waną. Co więcej – czemu sprzyja i o czym świadczy duża liczba organizacji 
pozarządowych – tamtejsze środowisko kombatanckie jest dobrze zinte-
growane i  zdolne do wspólnych działań. Pod względem pomocy świad-
czonej weteranom walk poza granicami kraju, USA może być wzorem do 
naśladowania. Refleksję nad tym, co należałoby zrobić, by do tego wzoru 
się zbliżyć, poprzedzę przedstawieniem sytuacji kombatantów i ich rodzin 
w Polsce. 

Sytuacja weteranów i rodzin kombatanckich 
w Polsce

Rys historyczny

Według opracowania Weterani 1863 r. i tradycja Powstania Styczniowego 
w II Rzeczypospolitej2 organizacje kombatanckie powstawały na ziemiach za-
boru austriackiego już w XIX wieku. Oprócz podtrzymywania tradycji niepod-
ległościowej zajmowały się one pomocą materialną i socjalną oraz integracją 
środowiska kombatanckiego. Jako przykłady dokument wymienia lwowskie 

2 R. Stawicki, Weterani 1863 r. i  tradycja Powstania Styczniowego w  II Rzeczypospolitej, 
Opracowania Tematyczne OT-626, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Biura Analiz 
i Dokumentacji Kancelarii Senatu, styczeń 2014. 
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Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863– 
–1864 oraz krakowskie Stowarzyszenie Przytuliska Uczestników Powstania 
1863/1864. Po odzyskaniu niepodległości nastąpił dalszy rozwój trzeciego 
sektora, zaś obok szeregu organizacji wspierających weteranów powstania 
styczniowego pojawiły się zrzeszenia kombatantów I wojny światowej, takie 
jak Związek Byłych Uczestników Powstań Narodowych RP Zarządu Ziem 
Zachodnich w Poznaniu, wymieniony prze Natalię Bujniewicz (brw).

Również jako państwo Rzeczpospolita Polska zaczęła interesować się 
sprawami weteranów bardzo wcześnie, bowiem już w 1919 roku wydano 
serię aktów prawnych regulujących status uczestników powstań listopa-
dowego i  styczniowego oraz Wiosny Ludów. Wszyscy walczący na rzecz 
narodu polskiego w  najważniejszych zrywach XIX wieku zostali uznani 
za członków armii II RP z honorowym stopniem oficerskim oraz otrzymali 
dożywotnie pensje. Na mocy ustawy za weteranów uznano 3,6 tys. osób, 
które poświadczyły swój udział w  walkach lub zrobiły to ich owdowiałe 
żony. W 1937 roku wsparcie od państwa, w postaci zapewnienia pracy i za-
opatrzenia, otrzymali także bohaterowie walk o niepodległość z początku 
XX wieku (Bujniewicz, brw).

Po II wojnie światowej większość organizacji nie była aprobowana przez 
władzę. 2 września 1949 roku jedenaście (Kurkiewicz, 1971) zrzeszeń utwo-
rzonych lub tolerowanych przez władzę utworzyło Związek Bojowników 
o  Wolność i  Demokrację. ZBOWiD był klasycznym QUANGO3, ściśle pod-
porządkowanym PZPR. Związek zrzeszał część byłych członków regular-
nych formacji militarnych, ugrupowań komunistycznych, więźniów obozów 
koncentracyjnych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Poza ZBOWiD-em znaleźli się jednak 
m.in. bohaterowie AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Mimo politycz-
nego charakteru organizacja stanowiła pewną reprezentację weteranów AL, 
GL i WP, zaś prawo do przynależności do niej miały również wdowy i sieroty 
po poległych (Wojnowski, 2005).

Sam parlament sprawę bohaterów II wojny światowej uregulował 
w  Polsce dość późno, gdyż dopiero w  1974 roku, gdy uchwalono ustawę 
o inwalidach wojennych, przewidującą dla okaleczonych weteranów m.in. 
zestaw świadczeń pieniężnych i leczniczych czy przysposobienie zawodo-
we (Kancelaria Sejmu, 2011). Obowiązująca od 2012 roku Ustawa o  we-
teranach działań poza granicami państwa, choć gwarantuje dużo szer-
szą gamę uprawnień, w  dużej mierze nawiązuje do swej poprzedniczki 
i bezpośrednio się do niej odwołuje, rozszerzając część praw kombatantów 
II wojny światowej na żołnierzy wracających z operacji późniejszych (Kan-
celaria Sejmu, 2012). 

3 QUANGO (quazi-NGO) – organizacja trzeciego sektora kontrolowana politycznie przez 
władzę, całkowicie uzależniona od budżetu państwa lub popierana przez państwo jako 
monopolistyczna (Wygnański, 2005). 
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Atmosfera społeczna wokół weteranów współczesnych operacji 
i ich rodzin

Sam udział Wojska Polskiego w  misjach poza granicami kraju budzi 
w Polsce duże kontrowersje. Fundacja na rzecz Studiów Europejskich (Fo-
undation for European Studies – FEPS) we współpracy z  TNS OBOP oraz 
Fundacją im. Stefana Batorego przeprowadziła w 2010 roku badanie opinii 
publicznej na temat działań wojsk polskich w Afganistanie (FEPS, 2010). 

Blisko 70% respondentów tego badania nie popierało polskiego zaanga-
żowania w konflikt w Afganistanie. W stosunku do badań OBOP-u  (2001) to 
ponad pięciokrotny wzrost niezadowolenia z interwencji. Winien jestem jednak 
zastrzeżenie, iż bezpośrednio po atakach na World Trade Center i Pentagon po-
parcie dla „wojny z terroryzmem”, której operacje Enduring Freedom oraz Iraqi 
Freedom były częściami, mogło być jedynie przejściowo zawyżone. Tym bar-
dziej, że na oczekiwany wynik konfliktu w 2001 roku patrzono o wiele bardziej 
optymistycznie. 58% respondentów przepowiadało triumf NATO, zaledwie 4% 
– Talibów. W 2010 roku statystyki te wyniosły odpowiednio 13,2% i 10,2%, za to 
56,5% uważało, że ta wojna nie będzie miała wygranych. Przemysław Hudyma 
(2011) zwraca z kolei uwagę na fakt eskalacji zaangażowania zbrojnego w Afga-
nistanie. PKW miał wycofać się po pół roku, a pozostał na miejscu przez lata, 
ośmiokrotnie zwiększając przy tym liczebność. W czerwcu 2007 roku – niecały 
rok po przełomowym w sprawie operacji postanowieniu prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego o zwiększeniu liczebności afgańskiego kontyngentu – CBOS opubli-
kował badanie pt. Polacy o zaangażowaniu militarnym w Afganistanie, według 
którego przeciwnych interwencji w Afganistanie było 78% Polaków, zaś ponad 
70% uważało, że obecność wojsk NATO nie przyczyni się do stabilizacji sytuacji 
w tym kraju. Oskarżenia o popełnienie przez polskich żołnierzy zbrodni wojen-
nej przy okazji ostrzału wioski Nangar Khel również pogarszają w społeczeń-
stwie zarówno ocenę samej misji, jak i jej uczestników (Pawłowski, 2010).

Jako domniemaną przyczynę zaangażowania zbrojnego Polacy najczęściej 
wskazywali dążenia naszych polityków do wzmocnienia pozycji RP w orga-
nizacjach międzynarodowych (36,9%) oraz pomoc Stanom Zjednoczonym 
w zwalczaniu terroryzmu (22,5%)4, przy czym najpopularniejszymi powoda-
mi poparcia były, rzadko (9,3%) wskazywana jako przyczyna samej interwen-
cji, pomoc Afgańczykom (ok. 30%) oraz zobowiązania sojusznicze Polski (ok. 
27%). Przyczynami niezadowolenia z misji są głównie straty ludzkie (ok. 43%) 
oraz poczucie, że konflikt nie dotyczy naszego kraju (ok. 25%) (FEPS, 2010).

Niestety, negatywne opinie dotyczące obecności polskich kontyngentów 
za granicą często odbijają się na ich szeregowych żołnierzach. Jak donosiły 
m.in. „Newsweek Polska” (2012) i „Gazeta Wyborcza” (2012) polscy „misjonarze” 
w Internecie często bywali nazywani „bandytami”, „okupantami” czy „najem-
nikami”, stawali się ofiarami pogróżek i życzono im śmierci. Latem 2012 roku

4 Wysoki wynik dla tej przyczyny zaskakująco kontrastuje z małą (8,1%) grupą respondentów 
badania uważających, że celem interwencji może być zapobieżenie atakom terrorystycznym 
także w Polsce (FEPS, 2010).
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polscy żołnierze w ramach eksperymentu złożyli w tej sprawie 30 pozwów do 
prokuratur w całym kraju. Jedyną, która podjęła kroki w celu ukarania autorów 
obraźliwych wpisów, była prokuratura okręgowa w Olsztynie (Żytnicki, 2012).

Żołnierzem szczególnie aktywnym na polu walki z obrażaniem wojsko-
wych przez internautów jest st. sierż. Jacek Żebryk. Do grudnia 2012 roku 
zgłosił on do prokuratury 137 obraźliwych wpisów, z których 56 uznała ona 
za wykroczenia. Z czasem sam Żebryk zaczął padać ofiarą internetowej na-
gonki. Oprócz obraźliwych komentarzy otrzymał także 27 listów, w których 
grożono mu śmiercią (Domurat, 2012).

Podsumowując, ani same misje, ani ich szeregowi uczestnicy nie cieszą 
się wśród Polaków najlepszą opinią. Taka sytuacja może sprzyjać izolacji ro-
dzin wojskowych i pogłębiać ich problemy, na pewno zaś utrudnia wprowa-
dzanie rozwiązań systemowych i  zniechęca ewentualnych darczyńców do 
wspierania organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą weteranom. 
Na szczęście dla zainteresowanych, temat owej pomocy nie jest zbyt chodliwy 
medialnie i politycy mogą podejmować działania na rzecz kombatantów bez 
obawy o utratę elektoratu. Przykładem może być Ustawa o weteranach (dużo 
miejsca poświęcę jej w  kolejnym rozdziale), przy wprowadzaniu której nie 
miała raczej miejsca wielka publiczna debata.

Wsparcie instytucjonalne dla weteranów współczesnych 
operacji i ich rodzin

Jak zauważają Jolanta Szymańska i Ewa Sienkiewicz (2011), literatura 
na temat wsparcia społecznego ma raczej charakter empiryczny i  nie od-
wołuje się do konkretnej płaszczyzny teoretycznej, toteż definicje wsparcia 
społecznego mogą różnić się pod względem kryteriów. Według Janusza Ki-
renki i Stanisławy Byry (2008) wsparcie społeczne można rozumieć jako: 
oczekiwaną pomoc dostępną jednostce lub grupie w  sytuacjach, których 
nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć; pomoc osobom potrzebującym 
w odzyskaniu równowagi psychicznej bądź w zapobieganiu jej utraty; prze-
kaz informacji budujących u  jednostki świadomość tego, że jest szanowa-
na, podlega opiece, funkcjonuje jako członek określonej sieci komunikacji 
i wzajemnych zobowiązań; zasoby dostarczane przez innych, pomoc w ra-
dzeniu sobie lub wymiana zasobów w interakcjach społecznych.

Za najbardziej efektywne uchodzi dobrowolne wsparcie ze strony rodziny 
(Leyk, Książek, Stankiewicz, 2010), toteż możemy uznać, że aby pomoc przybra-
ła formę instytucjonalną, świadczoną przez organizacje pozarządowe lub pań-
stwo, problem musi zostać uznany za szczególnie trudny do rozwiązania przez 
najbliższych osób nim dotkniętych. O  tym, że dla potrzeb weteranów pomoc 
rodziny jest niewystarczająca, świadczyć może sam fakt ich zrzeszania się co 
najmniej od lat 60. XIX wieku (Kancelaria Senatu, 2014). Co więcej zarówno 
w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych część organizacji wśród swych celów 
wymienia reprezentowanie środowiska kombatanckiego przed władzą publiczną, 
zaś wśród najważniejszych osiągnięć – konkretne rozwiązania ustawodawcze,
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do których się przyczyniły. Należy także zwrócić uwagę na to, że wielu żołnie-
rzy potrzebuje pomocy specjalistycznej, często bardzo drogiej, przekraczającej 
kompetencje i  możliwości finansowe ich rodzin, czy innych grup nieformal-
nych do których należą. 

Pomoc ze strony państwa

Pewne obowiązki w  zakresie pomocy rodzinom weteranów nakładają 
na państwo polskie art. 71 i  72 Konstytucji. Żołnierzami powracającymi 
z działań operacyjnych, w sensie psychologicznym i psychiatrycznym, za-
jęto się w Polsce dopiero niedawno, w czym wielka zasługa prof. dra hab. 
Stanisława Ilnickiego (Patoka, Zbyszewski i  in., 2012). Znaczącym przeło-
mem była tutaj z pewnością Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 
działań poza granicami państwa.

Mimo, że dowódca Wojsk Lądowych już w 2004 roku (rok po rozpoczęciu 
operacji w Iraku i 3 lata po rozpoczęciu operacji w Afganistanie) nakazał we 
wszystkich podległych jednostkach podjęcie szerokich działań pomocowych 
dla rodzin żołnierzy poszkodowanych lub poległych w  misjach zagranicz-
nych, to – głównie ze względu na brak systemowych regulacji na poziomie 
Ministerstwa Obrony Narodowej – wojsko i powiązane z nim instytucje pu-
bliczne okazały się nie być przygotowane na konsekwencje poważnego wysił-
ku zbrojnego. Dla inwalidów wojennych brakowało pieniędzy na rehabilitację 
i protezy, zaś ponad 100 rodzin żołnierzy poległych zaskarżyło MON za zbyt 
niskie odszkodowania (Patoka, Zbyszewski in., 2012). 

Pierwszym, praktycznym działaniem państwa polskiego w zakresie pomo-
cy weteranom było powołanie Zespołu Pomocy Rodzinom Żołnierzy Poległych 
oraz Poszkodowanym w Czasie Misji. Zajmował się on monitoringiem bieżącej 
sytuacji, kontaktem z rodzinami poległych, poszkodowanymi, ich dowódcami 
oraz koordynacją działań pomocowych. W skład zespołu wchodzili zarówno 
oficerowie, jak i  cywilni pracownicy dowództwa: lekarz, prawnik, socjolog, 
psycholog oraz specjaliści z finansów (Patoka, Zbyszewski i in., 2012). 

Od 2009 roku działa Zespół ds. Poszkodowanych w Misjach pod prze-
wodnictwem, powołanego rok wcześniej, Pełnomocnika Dowódcy Wojsk 
Lądowych ds. Pomocy Poszkodowanym. Wśród kompetencji zespołu Patoka 
i współpracownicy (2012) wymieniają:

• organizację i koordynację działań w zakresie pomocy rodzinom pole-
głych i poszkodowanym żołnierzom

• gromadzenie informacji o sytuacji rodzin poległych i poszkodowanych 
żołnierzy, o ich potrzebach i możliwościach pomocy

• monitorowanie warunków socjalno-bytowych rodzin poległych, ran-
nych i poszkodowanych

• utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami poległych, rannymi i po-
szkodowanymi oraz dowódcami ich jednostek wojskowych

• odwiedzanie poszkodowanych w czasie hospitalizacji i leczenia, udziela-
nie im pomocy i wsparcia



74

• pomoc rodzinom poległych, poszkodowanym żołnierzom w bieżącym 
rozwiązywaniu indywidualnych problemów i  podejmowanie działań 
interwencyjnych.

Oprócz pomocy w zakresach leczenia oraz socjalno-bytowym DWL orga-
nizuje też regularne spotkania rannych i poszkodowanych z udziałem dowódcy 
Wojsk Lądowych, a okazjonalnie także ważnych urzędników państwowych – 
wliczając w to Prezydenta RP. Ich celem są: integracja weteranów, ich uhonoro-
wanie oraz edukacja i wymiana przydatnej wiedzy. 

Pewną pomoc weterani otrzymują również od jednostek wojskowych i – to 
należy odnotować – nie tylko własnych (jeżeli żołnierz mieszka daleko od swo-
jej macierzystej jednostki, ma prawo do otrzymania pełnej pomocy w najbliż-
szej jednostce). Pomoc ta obejmuje stały kontakt telefoniczny i listowny z żoł-
nierzami i  ich rodzinami, banki informacji, opiekę psychologiczną, działania 
integracyjne (zaproszenia na spotkania, imprezy kulturalne i obchody świąt 
wojskowych) oraz wsparcie finansowe (w latach 2003–2011 łączna kwota zapo-
móg wyniosła 1,3 mln zł).

W  2011 roku przy Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyj-
nym w Lądku Zdroju otworzono Dom Weterana. Weterani mogą tu liczyć 
na pomoc medyczną i psychologiczną w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji, 
a także – co jest nowością – w przygotowaniu do samoopieki w warunkach 
domowych i  kontaktach z  rodziną. Obecnie w  placówce może przebywać 
jednocześnie do 30 osób, ale liczba miejsc ma być rozszerzona do 90 (Subik, 
2011). Zasady przyjmowania do Domu Weterana określają ustawa o wete-
ranach oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z  dnia 
30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych 
zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. Od 2012 roku pobyt 
w placówce jest częściowo refundowany przez MON (Ciesek, 2013).

Bardzo ważnym przełomem w sprawie sytuacji weteranów było niewąt-
pliwie uchwalenie w sierpniu 2011 roku ustawy o weteranach działań poza 
granicami państwa. Jest to akt prawny określający statusy weterana dzia-
łań poza granicami państwa oraz weterana poszkodowanego w działaniach 
poza granicami państwa. Według danych Wojska Polskiego w ciągu roku 
obowiązywania ustawy opieką objęto 6,3 tys. osób. Do przywilejów wetera-
nów należą:

• bezpłatna pomoc psychologiczna w placówkach MON poza kolejnością

• umieszczenie w Domu Weterana poza kolejnością

• możliwość uzyskania pomocy finansowej na edukację (poziomy od 
średniego do podyplomowego włącznie)

• dodatkowy urlop w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym

• dla weteranów powyżej 65 roku życia oraz weteranów poszkodowanych 
zapomogi na wypadek zdarzeń losowych powodujących znaczne pogor-
szenie sytuacji materialnej
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• prawo do trzyletniego pobytu w sanatorium, rehabilitacji, umieszcze-
nia w domu opieki społecznej poza kolejnością oraz zwolnienie z opłat 
za abonament radiowo-telewizyjny5 dla weteranów poszkodowanych

• zniżki 50% na komunikację miejską oraz 37% na przejazdy pociągami 
(dotyczy jedynie weteranów pobierających rentę inwalidzką)

• pierwszeństwo zatrudnienia w  jednostkach podległych MON dla we-
teranów poszkodowanych (zdolność do służby z ograniczeniami). Po-
nadto okres pobytu na misji wlicza się do okresu zatrudnienia z którego 
wynikają prawa pracownicze

• dodatek do emerytury lub renty dla weteranów poszkodowanych.

Ustawa zobowiązuje także prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do 
kwartalnego przekazywania ministrowi obrony narodowej informacji o re-
alizacji indywidulanych praw weteranów poszkodowanych w  zakresie ich 
specjalnych uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.   
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Kancelaria Sejmu, 2012).

Oprócz rozwiązań praktycznych, ustawa oddaje „misjonarzom” także pew-
ne honory. Znalazły się wśród nich: ustanowienie 29 maja Dniem Weterana, 
wprowadzenie trzech specjalnych odznak oraz przyznanie zwolnionym z wojska 
z przyczyn zdrowotnych prawa do noszenia umundurowania wraz z odznacze-
niami. Nowe prawo weszło w życie w marcu 2012 roku (Kancelaria Sejmu, 2012).

18 marca 2013 roku w Dowództwie Wojsk Lądowych odbyły się warsztaty 
poświęcone m.in. omówieniu funkcjonowania ustawy. Obecni na spotkaniu 
oficerowie oceniali zmiany, jakie zaszły w sytuacji weteranów po wprowadze-
niu nowego aktu, raczej pozytywnie, z zastrzeżeniem, iż rok obowiązywania 
ustawy to za mało, aby wszystkie jej zapisy funkcjonowały prawidłowo. Daniel 
Kubas z 12 Dywizji Zmechanizowanej zwrócił uwagę na problem pokrywania 
się godzin pracy psychologów z  godzinami pracy kombatantów, poruszono 
też kwestię zwiększonych ostatnio przeszkód formalnych i przedłużających 
się procedur w  uzyskiwaniu zapomóg oraz refundacji za leki. Nierozwią-
zane zostały również problemy finansowe rannych żołnierzy, którzy muszą 
inwestować wysokie kwoty w utrzymanie drogich protez. Wielkim sukce-
sem okazało się natomiast stworzenie stanowisk dla żołnierzy zdolnych do 
służby z ograniczeniami (tzw. Z/O): Dzisiaj na tych etatach służy 28 żołnie-
rzy, a kolejne dwa wnioski są w trakcie procedowania. Udało się też pomóc 
w uzyskaniu zatrudnienia 13 pracownikom wojska spośród byłych żołnierzy 
i  rodzin poszkodowanych – wylicza płk Stanisław Ekiert, główny specjalista 
DWL ds. poszkodowanych w misjach (Onet, 2013). Z psychologicznego punktu 
widzenia wielką zaletą istnienia takich miejsc pracy jest to, że poważnie po-
szkodowany żołnierz nie musi żegnać się z wojskiem (Kapiszewski, 2011), a na-
wet – za sprawą uruchomienia kursów podoficerskich – w dalszym ciągu ma 
możliwość awansu. Oprócz tego, każde ministerstwo posiada obecnie pewną

5 Prawa te wynikają z Art. 29 ust. 1 Ustawy o weteranach, rozszerzającego niektóre przy-
wileje kombatantów II wojny światowej (Ustawa o inwalidach wojennych z 1974r.) na wetera-
nów poszkodowanych.
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pulę stanowisk dedykowanych weteranom, tutaj jednak częstą przeszkodą 
bywa brak kwalifikacji zawodowych byłych żołnierzy. Jacek Matuszak (2013) 
ocenia działanie ustawy w sposób bardzo pozytywny i podsumowuje relację 
z  warsztatów słowami: Główną wartością pozostaje to, że obecne narzędzia 
do działania zapisane w ustawie, w połączeniu z empatią cechującą osoby zaj-
mujące się pomocą weteranom i poszkodowanym sprawiają, że w stworzonym 
systemie nie gubi się jego najważniejszy element – człowiek6.

Pomoc ze strony trzeciego sektora

W  ciągu ostatnich lat powstało kilka organizacji pozarządowych zaj-
mujących się pomocą weteranom misji poza granicami kraju. W  tej części 
pracy postanowiłem opisać działalność niektórych z nich, przede wszystkim 
w oparciu o treści zamieszczone na ich stronach internetowych. Niestety, jak 
w 2011 roku wspominała Barbara Lewenstein, podczas zajęć z przedmiotu 
„Pozarządowe Inicjatywy Lokalne”, często zdarza się, iż organizacje pozarzą-
dowe zostają założone i działają czynnie przez pierwszych kilka miesięcy, po 
czym istnieją jedynie w urzędowych rejestrach. Głównym kryterium selekcji 
fundacji i stowarzyszeń stała się zatem ich aktywność. Symptomatyczne jest, 
że wśród stowarzyszeń współpracujących z MON, Wojsko Polskie na swojej 
stronie internetowej wymienia zaledwie dwa spośród istniejących.

Fundacja „Dorastaj z nami”
Założona w lipcu 2010 roku przez polskich przedsiębiorców organizacja zajmu-
jąca się pomocą dzieciom, których rodzice ponieśli śmierć lub zostali poważnie 
poszkodowani w trakcie pełnienia służby publicznej (bezpośrednim impulsem 
do powstania organizacji była katastrofa smoleńska). Fundacja oferuje pod-
opiecznym zwrot do 80% kosztów ponoszonych na edukację (wlicza się w to 
nie tylko czesne, ale także pomoce naukowe czy dojazdy), tutoring edukacyjny, 
praktyki i staże w firmach fundatorów oraz refundację pomocy psychologicz-
nej do 2000 zł (Dębska, 2010; 2013).

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Choć inicjatywa powstania tego stowarzyszenia pojawiła się już w 1991 roku, to 
zarejestrowane zostało ono dopiero osiem lat później. Pierwsze koło powstało 
w październiku 1999 roku w Bydgoszczy. Obecnie 49 kół stowarzyszenia zaj-
muje się działalnością związaną z integracją środowiska kombatanckiego; po-
prawą społecznego wizerunku misji pokojowych Organizacji Narodów Zjedno-
czonych oraz ich uczestników; reprezentowaniem weteranów przed organami 
władzy państwowej i administracji oraz współpracą z MON, MSZ, MSW, Urzę-
dem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; pomocą materialną komba-
tantom i ich rodzinom oraz wspomaganiem skuteczności działań militarnych 
ONZ (SKMP ONZ, 2006; 2011).

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
Organizacja założona 25 kwietnia 2008 roku przez samych poszkodowanych 
żołnierzy. Stowarzyszenie to blisko współpracuje z Ministerstwem Obrony Na-
rodowej, brało udział w przygotowywaniu ustawy o weteranach działań poza 

6  J. Matuszak, W trosce o człowieka, <www.wojsko-polskie.pl> [dostęp: 15 lipca 2014].
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granicami państwa (nadal uczestniczy w konsultacjach społecznych na rzecz 
poszerzenia grona osób objętych jej zapisami o weteranów misji nie odbywają-
cych się pod auspicjami NATO lub ONZ) i posiada status organizacji pożytku 
publicznego. Na działalność organizacji składają się, m.in.:

• warsztaty terapeutyczne mające zapewnić wsparcie psychologiczne 
żołnierzom, ich partnerkom, wdowom oraz rodzicom

• zawody strzeleckie – przedsięwzięcie o charakterze przede wszystkim 
integracyjnym. Mają one na celu podtrzymanie więzi w  środowisku 
kombatanckim oraz między weteranami a armią (wielu z nich, w wy-
niku obrażeń, musiało wojsko opuścić). Częstymi gośćmi zawodów są 
przedstawiciele MON, co czyni je okazją do przedstawienia władzom 
sytuacji byłych uczestników misji zagranicznych z perspektywy samych 
zainteresowanych

• organizowanie wyjazdów sportowo-rekreacyjnych zarówno dla wetera-
nów (rehabilitacja poprzez sport i rekreację), jak i dzieci rannych czy pole-
głych żołnierzy. Zadaniem wspólnej aktywności fizycznej jest dodatkowo 
wspomożenie tych dwóch grup w powrocie do „normalnego życia”

• 29 maja ustanowiono Dniem Weterana Działań Poza Granicami Pań-
stwa z inicjatywy Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Zbigniewa Głowienki 
oraz członków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach 
Poza Granicami Kraju właśnie. Pierwsze obchody Dnia Weterana odby-
ły się w 2012 roku w Warszawie, kolejne edycje – we Wrocławiu (2013) 
i w Bydgoszczy (2014).

Oprócz tego organizacja informuje weteranów i ich rodziny o przysłu-
gujących im prawach, dedykowanych wydarzeniach oraz posiada bazę firm, 
placówek zdrowotnych i  uczelni oferujących zniżki osobom posiadającym 
legitymację weterana (SRPMPGK, brw).

Fundacja Szarik
Założona 6 czerwca 2013 roku przez psychologów klinicznych Katarzynę 
Gawlińską i Jacka Zawadzkiego fundacja zajmuje się dogoterapią, czyli me-
todą leczenia zaburzeń psychicznych z pomocą psów – Portera i Ciri. Dzia-
łalność fundacji dedykowana jest przede wszystkim weteranom cierpiącym 
na PTSD, ale z  jej pomocy skorzystać mogą także rodziny żołnierzy oraz 
cywile doświadczający silnego stresu i jego negatywnych skutków. Fundacja 
na swojej stronie internetowej zaznacza, iż dogoterapia nie jest alternatywą, 
lecz uzupełnieniem terapii, toteż Szarik współpracuje z wieloma instytucjami 
takimi jak szpitale czy domy opieki (Zawadzki, 2014). 

Podsumowanie

Mimo iż pomoc świadczona weteranom w  Stanach Zjednoczonych jest 
dużo bardziej kompleksowa, co zdaje się wynikać głównie z dłuższej trady-
cji owej pomocy oraz ponad dwustuletniej trwałości amerykańskiego pań-
stwa i ustroju, to należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach
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w  Polsce dokonał się istotny przełom, którego najważniejszym elementem 
było uchwalenie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Ów 
akt prawny jest wyrazem rosnącego zainteresowania polskich władz sytuacją 
naszych „misjonarzy”, a jego działanie jest oceniane pozytywnie przez samo 
środowisko wojskowe. Z diagnoz stawianych przez oficerów uczestniczących 
w warsztatach, które odbyły się 18 marca 2013 roku w Dowództwie Wojsk Lądo-
wych, jasno wynika, iż tzw. ustawa o weteranach nie jest jedynie martwym pra-
wem, lecz przekłada się na konkretne działania i poprawę losu kombatantów. 

Jeśli chodzi o trzeci sektor, uderza oczywiście pewna asymetria w liczbie 
organizacji pozarządowych pomagających weteranom, trzeba jednak pamię-
tać, że wpływa na nią ogromna różnica rozmiarów i populacji obu krajów oraz 
kulturowa specyfika podejścia Amerykanów do działalności stowarzyszenio-
wej (Kwaśnicki, 2005). Nieliczne, działające w Polsce organizacje, realizują 
swoją misję na wielu obszarach i, co ważne, spotykają się ze zrozumieniem 
oraz otwartością na współpracę ze strony administracji publicznej.

Pewnym problemem Polski jest społeczne postrzeganie armii i żołnierzy. 
O ile sądy o najważniejszych zagranicznych operacjach w Polsce i USA są po-
dobne, to w Stanach nie przekładają się bezpośrednio na reputację armii czy 
jej pojedynczych członków. Jednocześnie nie widać w Polsce zbyt wielu inicja-
tyw mogących mieć wpływ na poprawę, krzywdzącego dla wielu żołnierzy, 
stanu rzeczy, choć pozytywne rezultaty mogą przynieść wydarzenia takie, 
jak np. obchody Dnia Weterana. Pewnym rozwiązaniem mogłyby być kampa-
nie społeczne, choć i tutaj ciężko jednoznacznie przewidzieć ich skuteczność.

Podsumowując, mimo znacznych różnic w sytuacji rodzin wojskowych, 
Polska nie wypada w zestawieniu ze swoim potężnym sojusznikiem aż tak 
negatywnie, jak mogłoby się wydawać. Wiele jest jeszcze w naszym kraju do 
zrobienia, jednak zmiany, jakie dokonują się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 
czyli de facto odkąd dostrzeżono trudną sytuację weteranów i ich rodzin jako 
problem społeczny, zmierzają w dobrą stronę i są bardzo dynamiczne. 
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