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Śląski Oddział Wojewódzki 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z siedzibą w Katowicach 

 

 Katowice, dnia 12-07-2007 r. 

Komunikat 
 

apteki, świadczeniodawcy  
 województwa śląskiego 

 
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że 26 maja 2007 roku 

weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy  
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin oraz zmianie 
niektórych ustaw - m.in. do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 
210, poz. 2135 z późn. zm.). 

W załączonej tabeli zostały przedstawione zmiany w korzystaniu ze świadczeń 
opieki zdrowotnej, które mają na celu rozszerzenie uprawnień żołnierzy oraz 
pracowników wojska powracających z misji poza granicami państwa, w sytuacjach, gdy 
zostali oni ranni wykonując czynności służbowe.  
 

artykuł treść komentarz 

w art. 5  
dodano ppkt 44a 

Uprawniony żołnierz lub pracownik – żołnierz lub 
pracownik wojska, o którym mowa w art. 6 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004r. Nr 210, 
poz. 2135), który doznał urazu lub zachorował podczas 
wykonywania zadać służbowych poza granicami państwa. 

zapis definiuje grupę świadczeniobiorców 
posiadających dodatkowe uprawnienia 

dodano art. 24a Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do 
uprawnionego żołnierza lub pracownika. Osoby te 
korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których 
mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa, poza kolejnością. 

przepis ten uprawnia żołnierzy i pracowników 
wojska, którzy uczestniczyli w misjach poza 

granicami państwa i doznali urazu lub 
zachorowali w trakcie służby do korzystania 

ze świadczeń opieki zdrowotnej z 
pominięciem listy oczekujących 

w art. 44 
dodano ust. 1a 

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi przysługuje 
bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach 
leków podstawowych i uzupełniających oraz leki 
recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa. 

 

w art. 44 ust. 2 
nadano brzmienie 

Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, receptę może 
wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer 
ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer 
niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia 
zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do 
wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem 
wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do 
wystawiania takich Recept. 

 

Uprawniony żołnierz lub pracownik może korzystać z uprawnień w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 
dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia. Dokument ten zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

 
  
 


