
Uwaga! Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa jest 

dokumentem wydawanym przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia  

uprawniającym do świadczeń opieki zdrowotnej.  

LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI 

PAŃSTWA 

W celu wydania legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa konieczne jest 

złożenie wniosku do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.  

Uprawnieni: 

a. Żołnierze lub pracownicy, którzy doznali urazu i/lub choroby podczas wykonywania 

zadań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani, których ustalony 

procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30%,  

b. Żołnierze lub pracownicy, którzy doznali urazu i/lub choroby podczas wykonywania 

zadań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani, których ustalony 

procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. 

Wniosek zawiera: 

a. nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL osoby uprawnionej (w przypadku osoby 

uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość), 

b. przyczynę wydania legitymacji ze wskazaniem ustalonego uszczerbku na zdrowiu, 

c. datę i czytelny podpis osoby uprawnionej. 

Do wniosku dołącza się: 

a. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające ustalony uszczerbek na 

zdrowiu albo zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie 

kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), 

potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę podczas 

wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po powrocie do 

kraju - w odniesieniu do żołnierzy i weteranów poszkodowanych będących żołnierzami, 

b. orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zdolności do pracy albo 

orzeczenie komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ustalony 

procentowy uszczerbek na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarza prowadzącego 

leczenie, albo zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa  

w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

potwierdzające doznanie urazu lub zachorowanie na chorobę podczas 

wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wydane po powrocie do 

kraju - w odniesieniu do pracowników i weteranów poszkodowanych będących 

pracownikami, 



c. protokół powypadkowy w przypadku doznania urazu podczas wykonywania 

zadań służbowych poza granicami państwa i braku dokumentów, o których mowa w 

pkt a, 

d. zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie albo zaświadczenie kierownika 

podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i 7 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku gdy wojskowa 

komisja lekarska albo komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wydały jeszcze 

orzeczeń, o których mowa w pkt a i b, a istnieje konieczność dalszego leczenia choroby 

lub urazu doznanych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa 

w podmiocie leczniczym. 

Wyrobioną legitymację należy odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w siedzibie 

departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, po uprzednim 

zwróceniu dotychczasowej legitymacji. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r.  

w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze środków opieki 

zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom 

poszkodowanym (Dz. U. z 2021 poz. 778). 

 

Na podstawie art. 47b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2021 r. 

poz. 1285, z późn. zm.) LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ POZA 

GRANICAMI PAŃSTWA uprawnia do: 

 

żołnierz lub pracownik 
świadczenia gwarantowane powyżej limitu, na podstawie umowy 

leczenie poza kolejnością  urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza 

granicami państwa 

bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, zaopatrzenie w leki 

objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji, oraz leki recepturowe, na czas 

leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 

w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza 

granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie 

osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu 

finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji 

prawo do świadczeń specjalistycznych bez skierowania dla uprawnionego żołnierza lub 

pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań 

poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony 

procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. 

 

 

 



 

weteran poszkodowany 

świadczenia gwarantowane powyżej limitu, na podstawie umowy 

leczenie poza kolejnością urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza 

granicami państwa 

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, prawo do bezterminowego 

czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej 

bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy  

o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki 

recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań 

poza granicami państwa 

weteranami poszkodowanymi, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi 

co najmniej 30% - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" 

lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o 

refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranowi poszkodowanemu, których 

ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, przysługuje prawo do 

bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 

pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. W 

przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania 

ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy o refundacji, wówczas weteranom poszkodowanym, o których mowa w ust. 2a, 

służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze 

środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy o refundacji. 

prawo do świadczeń specjalistycznych bez skierowania dla weterana poszkodowanego, w 

zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na 

zdrowiu wynosi co najmniej 30%. 

 


