
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. 

Poz. 1317 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia 

gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym 

Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240 i 1269) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej 
niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wetera-
nom poszkodowanym (Dz. U. poz. 339) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Świadczenie opieki zdrowotnej jest udzielane na zlecenie lekarza podmiotu leczniczego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), zatwierdzone przez 
dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia. 

2. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia w celu po-
twierdzenia zlecenia lekarza podmiotu leczniczego zasięga opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej 
dziedziny medycyny.”; 

2) w § 4: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Podmiot leczniczy, z którym jest zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymuje 
środki finansowe za świadczenia udzielone w danym miesiącu, na podstawie faktury i zestawienia przekazanych 
dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia. 

2. Podmiot leczniczy przekazuje zestawienie dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony 
Narodowej właściwej do spraw zdrowia, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzed-
ni.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia doko-
nuje weryfikacji przekazanego zestawienia w zakresie: 

1) uprawnień osób korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) wysokości należnego finansowania ze środków publicznych. 

5. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, po we-
ryfikacji, wystawia dokument potwierdzający wysokość należnych środków finansowych oraz zawierający zo-
bowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu leczniczego.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynika-
jącego z korekty, podmiot leczniczy niezwłocznie zwraca te środki na rachunek bankowy wskazany przez dyrek-
tora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.”; 
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3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Środki finansowe, o których mowa w § 4 ust. 1, są przekazywane na wskazany rachunek bankowy pod-
miotu leczniczego przez właściwego, realizującego płatności z tego tytułu dysponenta środków budżetu państwa, 
ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) – 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właś- 
ciwej do spraw zdrowia faktury i zestawienia.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269. 




