
WETERANI DZIAŁA Ń POZA GRANICAMI PA ŃSWA 
 

Komunikat 
dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców informujący o respektowaniu uprawnień 

i szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na respektowanie przez 
Świadczeniodawców obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.). 
Jednocześnie informuje, Ŝe ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa 
(Dz.U. Nr 205, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.) zmiany polegające m.in. na 
przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym. 
 

1. Dla pacjenta weterana - od 30 marca 2012 roku w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas 
wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza 
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze 
świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń opieki zdrowotnej.  
O powyŜszym stanowią wchodzące w Ŝycie 30 marca 2012r. przepisy zawarte w art. 24b 24c ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 
W związku z powyŜszym – weteranów poszkodowanych korzystających z wyŜej wymienionych świadczeń nie 
naleŜy wpisywać na listy oczekujących.   
 
 W celu uzyskania przysługujących poza kolejnością świadczeń w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych 
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa osoba musi mieć status weterana poszkodowanego nadany na 
podst. art. 5 ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i okazać legitymację weterana 
poszkodowanego. 
 
Weteran poszkodowany-Ŝołnierz korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu 
potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia, wydanego zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu Ŝołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi 
poszkodowanemu (Dz.U. z 2012, poz. 345), którym jest legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa 
(zał. nr 1 w/w rozporządzenia).  
 
Legitymacje wydane przed wejściem w Ŝycie rozporządzenia zachowują moc obowiązującą do czasu upływu ich 
waŜności bądź zaistnienia okoliczności uzasadniających ich wymianę. 
 
Uprawnienia do świadczeń dla uprawnionych Ŝołnierzy lub pracowników o których mowa w art. 47b ust. 1 ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określało Rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie 
poszkodowanej podczas wykonywania zadań słuŜbowych poza granicami państwa (Dz.U. Nr 216  z 2007, poz. 1608). 
 
Weteran poszkodowany-funkcjonariusz korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu 
potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia, wydanego zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące 
weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz.U. z 2012, poz. 376), którym jest ,,Dokument potwierdzający 
uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej” (zał. do w/w rozporządzenia). 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa legitymacja weterana poszkodowanego 
wydawana jest przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieni do Ŝołnierzy, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szefa  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieni do 
funkcjonariuszy ABW. 
 
Szczególne uprawnienia weteranów zostały zawarte w art. 24b, c, art. 44 ust. 2a, oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku. 



 
2. Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej ,,weteranem”, moŜe być osoba, która brała 

udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach: 
− misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu StraŜy Granicznej, zadań 

ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na 
jaki została skierowana, jednak nie krócej niŜ przez okres 60 dni,  

− grupy ratowniczej Państwowej StraŜy PoŜarnej, łącznie przez okres nie krótszy niŜ 60 dni. 
 

3. Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej ,,weteranem 
poszkodowanym”, moŜe być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza 
granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku pozostającego w związku z tymi 
działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków słuŜbowych poza granicami 
państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. 

 
4. Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna. 

 
W zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weterani 
poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych 
stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

a) Weteran poszkodowany-Ŝołnierz ma prawo do:    
− bezpłatnej pomocy psychologicznej poza kolejnością, udzielanej przez psychologów w jednostkach 

wojskowych oraz przez wojskowe przychodnie psychologiczne, a takŜe udzielanej w zakładach opieki 
zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeŜeli problemy zdrowotne 
Ŝołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa, ( dotyczy równieŜ najbliŜszych członków 
rodziny weterana i weterana poszkodowanego), 

− bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe, 
− prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
− korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania, 
− prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń 

specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, 
− prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych 

niŜ udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz prawo 
do bezterminowego czasu trwania leczenia, 

− prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz 
odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

b) Weteran poszkodowany-funkcjonariusz ma prawo do: 
− bezpłatnej pomocy psychologicznej poza kolejnością, udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych 

i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeŜeli problemy zdrowotne 
funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa, ( dotyczy równieŜ najbliŜszych członków 
rodziny weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza), 

− bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe, 
− prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
− korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania, 
− prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń 

specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, 
− prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych 

niŜ udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz prawo 
do bezterminowego czasu trwania leczenia, 

− prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz 
odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. 

 
c) Weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW ma prawo do: 
− bezpłatnej pomocy psychologicznej poza kolejnością, udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych 

przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeŜeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są związane 
z działaniami poza granicami państwa, (dotyczy równieŜ najbliŜszych członków rodziny weterana-
funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW), 



− bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe, 
− prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,  
− korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania, 
− prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń 

specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, 
− prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych 

niŜ udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz prawo 
do bezterminowego czasu trwania leczenia, 

− prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz 
odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. 

 
d) Ponadto weteran i weteran poszkodowany mają prawo do: 
− umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w 

ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w 
nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeŜeniem art. 25, (pobyt moŜe być 
dofinansowany lub udzielona zapomoga), 

− w uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana moŜe być skierowany weteran poszkodowany, na 
podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o 
konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641, z 2010r. Nr 107, poz. 
679 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654), niezaleŜnie od oceny jego skali samodzielności określanej stosownie do 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 
W związku z powyŜszymi informacjami oraz zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach 
działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz.1203, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.), 
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o bezwzględne 
przestrzeganie wskazanych powyŜej ustaw i przepisów.  
 
 
Linki do ustaw i rozporządzeń w przedmiotowej sprawie: 
 

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011o weteranach działań poza granicami państwa      (Dz.U .z 2011, Nr 205, poz. 
1203): 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112051203 

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012, poz. 345: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000345 

3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.11.2007, Dz.U. Nr 216, poz. 1608: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072161608 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.03.2012, poz.376: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000376 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz.1027, z póź. zm.): 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081641027 

6. Wykaz konsultantów w Narodowym Funduszu Zdrowia ds. poszkodowanych w misjach poza granicami 
państwa, (źródło: NFZ): 
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=6&artnr=4027 

7. Więcej informacji o uprawnieniach dla weteranów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony 
Narodowej: 
http://www.mon.gov.pl/pl/strona/373 
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