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Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej  
dla uprzywilejowanych grup pacjentów 

  
 

Grupa osób uprawnionych 
 

Zakres dodatkowych uprawnień 

Inwalidzi wojenni 
(dokument uprawniający:  

Książka inwalidy wojennego-wojskowego" wydana 
przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) 

- 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, 

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej bez skierowania, 
- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Osoby represjonowane 
(dokument uprawniający: 

"Legitymacja osoby represjonowanej"  
wydana przez ZUS o symbolu Rw-52) 

- 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, 

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej bez skierowania. 
Kombatanci 

 Weterani Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dokument uprawniający: "Zaświadczenie o 
uprawnieniach" wydane przez Urząd ds. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych) 
(legitymacja wydawana na wniosek członka 

Korpusu przez Szefa Urzędu ds. Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych) 

 
 

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania, 

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Inwalidzi wojskowi 
(dokument uprawniający: 

"Książka inwalidy wojennego-wojskowego" wydana 
przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem leków refundowanych, 

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej bez skierowania, 
- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 
(dokument uprawniający: 

"Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary 
działań wojennych" 

wydana przez organ rentowy) 

- 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, 

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej bez skierowania. 

Uprawniony żołnierz lub pracownik tylko w 
zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 
podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa 
(dokument uprawniający: 

"Legitymacja osoby poszkodowanej poza 
granicami państwa" 

wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia) 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe, 

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 
- korzystanie ze świadczeń w zakresie  

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez  
skierowania, 

- prawo do korzystania poza kolejnością ze  
świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach  

i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej  
opiece zdrowotnej,  
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Weteran poszkodowany w działaniach poza 
granicami państwa 

w zakresie leczenia urazów lub chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza 

granicami państwa 
(dokument uprawniający: 

"Legitymacja weterana poszkodowanego" 
wydana MON, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych albo szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego) 

 
- bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków 

refundowanych oraz leki recepturowe,   
-prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu, 

w przypadku ceny wyrobów medycznych wyższej od limitu 
weteran ma prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą  poza 

limit ze środków finansowych budżetu państwa, 
- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej bez skierowania, 
- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej  
- prawo do korzystania poza kolejnością do umieszczania w Domu 
Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub 

inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, - prawo do 
korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z 

najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez: 
- psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe 
pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych 

tworzonych i nadzorowanych przez Ministra obrony narodowej – w 
odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy; 

- w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw  

wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych 
funkcjonariuszy; 

- podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weterana 

poszkodowanego funkcjonariusza ABW; 

Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi" 

(dokument uprawniający: 
"Legitymacja Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi" 
wydana przez Zarząd Okręgowy PCK) 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem leków refundowanych,  

- bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może 
stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z 

oddawaniem  
szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo 

narządów,  
- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu" 

(dokument uprawniający: 
"Legitymacja Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Przeszczepu" 
wydana przez Ministra Zdrowia) 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem leków refundowanych,  

- bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może 
stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z 

oddawaniem  
szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo 

narządów, 
- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Świadczeniobiorca będący żywym dawcą 
narządów 

- prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu 
zdrowia przeprowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej, który 

dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania 
narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat. 

 
Małżonkowie inwalidów wojennych i osób 

represjonowanych pozostający na ich 
wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy 

po poległych żołnierzach i zmarłych 
inwalidach wojennych oraz osobach 

represjonowanych uprawnieni do renty 
rodzinnej 

(dokument uprawniający: 
"Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ") 

- 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. 
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Żołnierze zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i 
batalionach budowlanych, którzy otrzymali 
jednorazowe odszkodowanie w związku z 
przymusowym zatrudnieniem w zakładach 

pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. 
 

(dokument uprawniający; „Zaświadczenie wydane na 
wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”) 

 
 

-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. 

Kobiety w ciąży oraz świadczeniobiorcy do  
18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstało w 
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 

czasie porodu.  
(dokument uprawniający: „Zaświadczenie lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego 
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, 
neonatologii lub pediatrii) 

 
-prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby 
represjonowane z powodów politycznych.  

 
(dokument uprawniający: „Legitymacja działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych”). 

 

-prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, 

 
-korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej bez skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

 
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
 (dokument uprawniający: orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub dokumenty 
równoznaczne z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności). 

-prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, 

-świadczenia  rehabilitacji leczniczej są udzielane poza kolejnością, 
na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

-korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania lekarza 

-korzystanie z wyrobów medycznych na podstawie zlecenia 
uprawnionego lekarza, bez uwzględniania okresów użytkowania. 

Osoby deportowane do pracy przymusowej i 
osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
 
(dokument uprawniający: legitymacja wydana przez 
szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych). 

 
-prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, 
 

-korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego. 
 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. Nr 
164, poz.1793 i 1807.).  

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203). 

3. Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów(Dz. U.2005 nr 169 
poz.1411). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 15 maja 2014r., poz. 620). 

5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U 2016 poz.1860). 

6. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 
powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2017 poz. 1386, art. 5). 

7. Ustawa z dnia 9 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności(Dz.U z 
2018r.poz.932)                                                                    

      Sporządziła, dnia 12.11.2022r., mgr Katarzyna Serek –Pełnomocnik ds. praw pacjenta 
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