
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 marca 2012 r.

Poz. 342

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne 
stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodo-
wanego-żołnierza w wyroby medyczne, w przypadku gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finan-
sowania ze środków publicznych.

§ 2. Zaopatrzenie w wyroby medyczne i ich naprawa w zakresie nieobjętym limitem finansowania ze środków publicz-
nych są realizowane na zlecenie osoby uprawnionej z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej 
służby zdrowia z danej dziedziny medycyny. W przypadku gdy Minister Obrony Narodowej nie posiada konsultanta woj-
skowej służby zdrowia w danej dziedzinie medycyny, podmiot leczniczy zasięga opinii konsultanta krajowego.

§ 3. Podmiot leczniczy zlecający zaopatrzenie w wyroby medyczne uczestniczy w realizacji zaopatrzenia, udzielając 
wsparcia weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi w zakresie:

1) przygotowania wniosku, o którym mowa w § 5;

2) dokonania wyboru wyrobu medycznego, z zachowaniem obowiązujących przepisów;

3) niezbędnych napraw i czynności serwisowych. 

§ 4. 1. Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza zło-
żony do szefa jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia realizującego 
te zadania w imieniu Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem podmiotu leczniczego zlecającego zaopatrzenie w da-
ny wyrób medyczny. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, 
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, 
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, 
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, 
Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203  
i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123. 
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§ 5. 1. Wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny po-
winien zawierać:

1)  imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia; 

2) adres zamieszkania i numer telefonu;

3) numer legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza;

4)  numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) rodzaj wyrobu medycznego podlegającego dofinansowaniu;

6) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej Ministrowi Obrony Narodowej 
o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub 
chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;

2)  kopię opinii konsultanta, o którym mowa w § 2, o potrzebie zaopatrzenia w wyrób medyczny w związku z doznanym 
uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choro-
by nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa;

3)  kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne, z wyodrębnioną kwotą opła-
caną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;

4)  ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu me-
dycznego oraz termin realizacji zlecenia.

§ 6. Szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia przed wysta-
wieniem faktury przez podmiot leczniczy realizujący zaopatrzenie wystawia dokument potwierdzający wysokość przyzna-
nego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu 
leczniczego, a następnie otrzymaną fakturę za zrealizowane zlecenie przekazuje właściwemu dysponentowi środków bud- 
żetu państwa ustanowionemu przez Ministra Obrony Narodowej w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Mi-
nistra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. 
Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768), w celu realizacji płatności na rzecz podmiotu lecz-
niczego.

§ 7. Szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia jest zobowią-
zany do prowadzenia ewidencji, uwzględniającej wysokość wydatkowanych środków z budżetu państwa, wyrobów me-
dycznych, których koszty zaopatrzenia podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dys-
pozycji Ministra Obrony Narodowej. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak




