
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 r. 

Poz. 1105 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy 

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

określonych w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a, art. 47c ust. 1 pkt 11 oraz art. 57 ust. 2 

pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.
2)

), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”, weteranów poszkodowa-

nych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży 

Pożarnej, zwanych dalej „weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami”; 

2) podmiot prowadzący w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, monitoro-

wanie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”; 

3) podmiot właściwy do przekazywania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o nabyciu uprawnień 

przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. 

§ 2. Monitorowanie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, prowadzi w imieniu ministra dyrektor 

komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra, realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej przez pod-

mioty lecznicze utworzone przez ministra, zwany dalej „podmiotem monitorującym”. 

§ 3. 1. Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych- 

-funkcjonariuszy następuje na podstawie analizy informacji przekazywanych ministrowi przez: 

1) Prezesa NFZ – w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 3–5 ustawy; 

2) komisje lekarskie podległe ministrowi – w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy; 

3) świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków publicznych – w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 6 ustawy. 

2. Analizy informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje podmiot monitorujący. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 

2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945. 
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3. Podmiot monitorujący, na podstawie przekazanych informacji, dokonuje: 

1) oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy; 

2) oceny sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, w zakresie urazów lub chorób powstałych 

w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. 

§ 4. 1. Podmiot monitorujący sporządza sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdro-

wotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, zwane dalej „sprawozdaniem”. 

2. Sprawozdanie zawiera analizę i ocenę realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w związku z urazami lub chorobami powstałymi 

w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. 

3. Podmiot monitorujący przedstawia sprawozdanie ministrowi do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

§ 5. Minister przekazuje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o nabyciu przez weterana poszkodo-

wanego-funkcjonariusza uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r.
3) 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie 

monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. 

poz. 602), które traci moc z dniem 11 października 2020 r. zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726). 




