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Aktualności dla Świadczeniodawcy
Komunikat w zakresie uprawnień przysługujących weteranom działań poza granicami państwa
z dnia 2014-11-14

Komunikat
w zakresie realizacji uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza
granicami państwa
oraz
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W związku z wejściem w życie z dniem 30.03.2012 r. Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o Weteranach działań poza granicami
państwa (Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1203), Dolnośląski Oddział Wojewódzki przypomina, że na mocy przepisów ustawy
zdefiniowana została nowa kategoria „uprawnionych” jakimi są weterani działań poza granicami państwa i weterani
poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.
Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej „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
2.

ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki
została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem poszkodowanym", może
być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na
zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania
zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia
odszkodowawcze.
W/w wymienionej grupie uprawnionych przysługuje:
I.

Weteranowi poszkodowanemu
1.
Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);
2.
Prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej
innych niż te, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24c, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.) oraz prawo
do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w
ust. 1. (art. 24c, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);
3. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych na podstawie art. 37 us.t
1 ustawy o refundacji oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa (art.44 ust. 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);
4.
Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa, do wysokości limitu finansowego ze środków publicznych.
(art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. );
5.
Prawo do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania wystawionego przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego ( art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);
6.
Prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczoleczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o Weteranach
działań poza granicami państwa).
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II.

Weteran
1.

Prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczoleczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o Weteranach
działań poza granicami państwa).

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:
1.

Weteran poszkodowany żołnierz – legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa, której wzór
określa Rozporządzenie MON z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia
do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi oraz
weteranowi poszkodowanemu
(Dz.U. z 2012 r., poz. 345);
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000345

2.

Weteran poszkodowany funkcjonariusz – dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi
poszkodowanemu – funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, którego wzór określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie dokumentu
potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom (j.t. Dz.U.
z 2013 r., poz. 1564);
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001564

3.

Weteran poszkodowany funkcjonariusz ABW - – dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej, którego wzór określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 lutego
2013 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu –
funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 208);
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000208

Szczegółowe uprawnienia weteranów zostały zawarte w art. 24 b, c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2
pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
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