
§ 3. 1. Âwiadczeniodawca otrzymuje Êrodki pu-
bliczne za udzielone w danym miesiàcu Êwiadczenia
opieki zdrowotnej na podstawie miesi´cznego zesta-
wienia oraz faktury, z∏o˝onych w terminie do siódme-
go dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego
dotyczy zestawienie.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko, numer PESEL oraz dat´ urodzenia
stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) dat´ udzielenia Êwiadczenia opieki zdrowotnej;

3) rodzaj i zakres udzielonego Êwiadczenia opieki
zdrowotnej oraz szczegó∏owy opis zastosowanego
leczenia;

4) liczb´ udzielonych Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej;

5) dat´ wystawienia i numer faktury.

3. Ârodki publiczne sà przekazywane Êwiadczenio-
dawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod
wzgl´dem merytorycznym i finansowym dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1. 

4.  Ârodki publiczne sà przekazywane na rachunek
Êwiadczeniodawcy.

5. W przypadku dokonania korekty zestawieƒ oraz
faktur, o których mowa w ust. 1, Êwiadczeniodawca

sk∏ada oba dokumenty wraz ze szczegó∏owym uzasad-
nieniem przyczyny sporzàdzenia korekty niezw∏ocznie
po stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci.

6. W przypadku koniecznoÊci dokonania zwrotu
przekazanych wczeÊniej Êrodków finansowych, wyni-
kajàcej z korekty, o której mowa w ust. 5, Êwiadczenio-
dawca zwraca te Êrodki wraz z ustawowymi odsetkami
na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w terminie 7 dni
od dnia sporzàdzenia korekty i wystawienia faktury
korygujàcej.

7. Ârodki, o których mowa w ust. 1, w cz´Êci wyko-
rzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, Êwiadczenio-
dawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres
pozostawania tych Êrodków w dyspozycji Êwiadczenio-
dawcy na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w termi-
nie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawid∏owoÊci.

8. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, Êwiadcze-
niodawca sk∏ada w wersji pisemnej i na elektronicz-
nych noÊnikach informacji.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. T. Matusiak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

w sprawie otrzymywania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu
w zwiàzku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadaƒ poza granicami paƒstwa

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki otrzymywania Êwiadczeƒ opieki zdrowot-
nej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych

(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.2)), zwanych
dalej „Êwiadczeniami opieki zdrowotnej”, przez
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu w zwiàzku
z urazami nabytymi podczas wykonywania zadaƒ
poza granicami paƒstwa;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej.

§ 2. Âwiadczenia opieki zdrowotnej sà udzielane
funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu, o których
mowa w § 1 pkt 1, po przedstawieniu nast´pujàcych
dokumentów:

1) zaÊwiadczenia o stanie zdrowia wystawionego nie
póêniej ni˝ 30 dni przed dniem zg∏oszenia si´ do

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314 i Nr 164, poz. 1366.



Êwiadczeniodawcy oraz opinii lekarza, specjalisty
w dziedzinie odpowiedniej ze wzgl´du na rodzaj
urazu, o potrzebie udzielenia Êwiadczenia opieki
zdrowotnej;

2) protoko∏u powypadkowego, sporzàdzonego przez
komisj´ powypadkowà powo∏ywanà na podsta-
wie przepisów okreÊlajàcych szczegó∏owe zasady
i tryb ustalania okolicznoÊci i przyczyn wypadków
oraz sposób powo∏ywania i post´powania komisji
powypadkowej;

3) rozkazu o oddelegowaniu. 

§ 3. 1. Âwiadczeniodawca otrzymuje Êrodki pu-
bliczne za udzielone w danym miesiàcu Êwiadczenia
opieki zdrowotnej na podstawie miesi´cznego zesta-
wienia oraz faktury, z∏o˝onych w terminie do siódme-
go dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego
dotyczy zestawienie.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko, numer PESEL oraz dat´ urodzenia
funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu;

2) dat´ udzielenia Êwiadczenia opieki zdrowotnej;

3) rodzaj i zakres udzielonego Êwiadczenia opieki
zdrowotnej oraz szczegó∏owy opis zastosowanego
leczenia;

4) liczb´ udzielonych Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej;

5) dat´ wystawienia i numer faktury.

3. Ârodki publiczne sà przekazywane Êwiadczenio-
dawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod

wzgl´dem merytorycznym i finansowym dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1. 

4. Ârodki publiczne sà przekazywane na rachunek
Êwiadczeniodawcy.

5. W przypadku dokonania korekty zestawieƒ oraz
faktur, o których mowa w ust. 1, Êwiadczeniodawca
sk∏ada oba dokumenty wraz ze szczegó∏owym uzasad-
nieniem przyczyny sporzàdzenia korekty niezw∏ocznie
po stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci.

6. W przypadku koniecznoÊci dokonania zwrotu
przekazanych wczeÊniej Êrodków finansowych, wyni-
kajàcej z korekty, o której mowa w ust. 5, Êwiadczenio-
dawca zwraca te Êrodki wraz z ustawowymi odsetkami
na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w terminie 7 dni
od dnia sporzàdzenia korekty i wystawienia faktury
korygujàcej.

7. Ârodki, o których mowa w ust. 1, w cz´Êci wyko-
rzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, Êwiadczenio-
dawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres
pozostawania tych Êrodków w dyspozycji Êwiadczenio-
dawcy na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w termi-
nie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawid∏owoÊci.

8. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, Êwiadcze-
niodawca sk∏ada w wersji pisemnej i na elektronicz-
nych noÊnikach informacji.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. T. Matusiak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych Êwiadczeƒ pracownikom Polskiego Instytutu
Spraw Mi´dzynarodowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Mi´dzynarodo-
wych (Dz. U. Nr 156, poz. 777 oraz z 2001 r. Nr 128,
poz. 1403) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykaz stanowisk, wy-
magane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania

i przyznawania innych Êwiadczeƒ pracownikom Pol-
skiego Instytutu Spraw Mi´dzynarodowych, zwanego
dalej „Instytutem”.

§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ do zatrudnionych
w Instytucie pracowników:

1) zarzàdzajàcych;

2) analityczno-eksperckich;

3) bibliotecznych i dokumentacji naukowej;

4) administracyjnych, informacji publicznej i szkoleƒ;

5) pomocniczych i obs∏ugi.

———————
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134,
poz. 1437).


