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Szczególne uprawnienia do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 

 



Grupy pacjentów uprzywilejowanych 

 Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub 
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 

 Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie 
leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza 
granicami państwa 

 Inwalidzi wojenni 

 Inwalidzi wojskowi 

 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 

 Osoby represjonowane 

 Kombatanci 

 „Zasłużeni honorowi dawcy krwi” 

 „Zasłużeni dawcy przeszczepu” 

 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 



 

Warunki korzystania ze świadczeń dla uprawnionych 

żołnierzy lub pracowników wojska: 

 

 korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób 
nabytych poza granicami państwa poza kolejnością  (art. 24 a ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej) 

 korzystają bezpłatnie do wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych z zaopatrzenia w leki, w całym zakresie zarejestrowanych wskazań 
i przeznaczeń, zgodnie z wykazem o refundacji oraz leki recepturowe na czas 
leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza 
granicami państwa (art.44 ust.1a), 

 w przypadku przekroczenia limitu finansowania przysługuje prawo do 
finansowania kwotą wykraczającą poza ten limit (art.44 ust.1b), 

 korzystają z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, 
felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości 
limitu finansowania ze środków publicznych w zakresie leczenia urazów lub 
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art.47 
ust. 2), 



 korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych 

ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art.57 

ust. 2 pkt 12), 

 korzystają ze świadczeń niezakwalifikowanych jako świadczenia 

gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w związku z 

urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej (art. 42 ust. 1) 

 



Dokument 

potwierdzający 

uprawnienia: 

Legitymacja osoby 

poszkodowanej poza 

granicami państwa  

 

wydana przez Szefa 

Inspektoratu Wojskowej Służby 

Zdrowia 

 



 korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza 

kolejnością (art. 24b), 

 ma prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej (innych niż te, o których mowa 

w art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) w zakresie leczenia 

urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa (art. 24c ust. 1), 

 korzysta z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie 

świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy 

oświadczeniach opieki zdrowotnej (art. 24c ust. 2), 

 korzysta z bezpłatnego zaopatrzenia w leki w całym zakresie 

zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem oraz leki 

recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust. 1c), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki korzystania ze świadczeń dla weterana 

poszkodowanego: 

  



 ma prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, 

felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości 

limitu finansowania ze środków publicznych w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art.47 

ust. 2a), 

 w przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości 

limitu finansowania ze środków publicznych, wówczas weteranom 

poszkodowanym służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza 

wysokość limitu finansowania ze środków publicznych (art.47 ust. 2b), 

 korzysta z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych 

ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art.57 

ust. 2  pkt 13), 

 posiada świadczenia niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane 

oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w związku z urazami i chorobami 

nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pokrywa się z 

budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister 

Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu (art.42 ust.1a). 



 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 

  

Legitymacja weterana poszkodowanego 

wydana przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW 

lub ABW 

wzór dla weterana  

poszkodowanego –żołnierza 



wzór dla weterana  

poszkodowanego – 

funkcjonariusza MSW 



wzór dla weterana 

poszkodowanego – 

funkcjonariusza ABW 



 

wzór dla weterana 

poszkodowanego - MSW 

lub ABW 

dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi 

poszkodowanemu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wydany 

przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW lub ABW 

  



wzór dla weterana 

poszkodowanego - żołnierza 



 korzysta z bezpłatnego zaopatrzenia 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 (art. 46 ust. 1), 

 korzysta z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, pielęgniarki lub położnej, do wysokości 

limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 1), 

 korzysta poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c). 

 korzysta z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze 

środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10), 

 

 

 Warunki korzystania ze świadczeń dla inwalidy 

wojennego: 

 



Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego  

wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 

 

 Dokument potwierdzający uprawnienia: 

 

Okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny  

z wytłoczonym napisem koloru zielonego. Wysokość książeczki 125 mm, szerokość 

85 mm 



 Warunki korzystania ze świadczeń dla inwalidy 

wojskowego: 

 bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych 

zaopatrzenie w leki objęte wykazem w całym zakresie zarejestrowanych 

wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 45, ust. 1), 

 korzysta z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, pielęgniarki lub położnej, do wysokości 

limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 1), 

 korzysta poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c). 

 korzysta z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych 

ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10), 

 

 



Dokument potwierdzający uprawnienia: 

Okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny  

z wytłoczonym napisem koloru zielonego. Wysokość książeczki 125 mm, szerokość 

85 mm 

Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego  

zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 



 

 korzystają z bezpłatnego zaopatrzenia 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 (art.46, ust.1), 

 korzystają z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, pielęgniarki lub położnej, do wysokości 

limitu finansowania ze środków publicznych (art.47 ust.1), 

 korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych 

ze środków publicznych bez skierowania (art.57 ust.2 pkt 10a), 

 

Warunki korzystania ze świadczeń dla cywilnych 

niewidomych ofiar działań wojennych: 



Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych 

wydawana przez ZUS 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny 

z napisem koloru granatowego. Wysokość legitymacji 103 mm, szerokość 68 mm 



 
 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 (art. 

46 ust. 1), 

 prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, 

pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu 

finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach (art.47ust.1), 

 korzysta z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych 

ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10), 

 

 

Warunki korzystania ze świadczeń dla osób 

represjonowanych: 



Legitymacja osoby represjonowanej  

wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003 

 
 

 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny  

z wytłoczonym napisem koloru brązowego. Wysokość legitymacji 125 mm, 

szerokość 85 mm. 



 

 korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z 

usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c). 

 korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych 

ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10), 

 

 

Warunki korzystania ze świadczeń dla kombatantów: 



Zaświadczenie o uprawnieniach wydane przez Urząd ds. Kombatantów i 

Osób Represjonowanych 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 

Legitymacja oprawna w okładki koloru granatowego z wytłoczonym nadrukiem 

„Zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych” 







Legitymacja Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej 

wydana przez Szefa Urzędu  

ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych 



Legitymacja osoby represjonowanej  

wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003 

 
 

 

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny  

z wytłoczonym napisem koloru brązowego. Wysokość legitymacji 125 mm, 

szerokość 85 mm. 



 korzysta bezpłatnie, do wysokości limitu finansowania, z zaopatrzenia  

w leki objęte wykazem w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i 

przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust. 1 pkt 1), 

 korzysta bezpłatnie w 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 (art. 43 ust.1 

pkt 2), 

 korzysta poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art.47c). 

 

Warunki korzystania ze świadczeń dla Zasłużonego 

Honorowego Dawcy Krwi 



Dokument potwierdzający uprawnienia: 

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez 

Zarząd Okręgowy PCK 



 

 korzysta bezpłatnie, do wysokości limitu finansowania, z zaopatrzenia w 

leki objęte wykazem w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i 

przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art.43 ust.1 pkt1), 

 korzysta bezpłatnie z zaopatrzenia 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 (art.43 ust.1 

pkt 2), 

 korzysta poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art.47c). 

 żywy dawca narządu ma prawo do badań mających na celu 

monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot 

leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania 

narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat (art.47a ust.1) 

 

Warunki korzystania ze świadczeń dla Zasłużonego 

Dawcy Przeszczepu 



Dokument potwierdzający uprawnienia 

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu wydana przez 

Ministra Zdrowia - Okładka: z zewnątrz niebieska z wytłoczonym godłem i 

tekstem „ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU” 

 

 





USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 793 z późn. zm.) 

 Art. 23. 1. Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu 

przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej 

 

 Wzór legitymacji Dawcy Przeszczepu - okładka: z zewnątrz niebieska z 

wytłoczonym tekstem „DAWCA PRZESZCZEPU 

 







Warunki korzystania ze świadczeń dla małżonków 

inwalidów wojennych i osób represjonowanych 

pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz 

wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych 

inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych 

uprawnieni do renty rodzinnej: 

 korzystają bezpłatnie z zaopatrzenia 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 (art.46 ust.1),  



Dokument potwierdzający uprawnienia 

 

 

 

 Osoby te po ustaleniu tytułu uprawnień do renty rodzinnej posługują się 

legitymacją emeryta - rencisty ze stosownym wpisem uprawnień po 

poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych lub osobach 

represjonowanych potwierdzonym przez organ rentowy tj. ZUS. 



Dokument potwierdzający uprawnienia 

Decyzja wydana przez Dyrektora 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ (wzór) 

lub książeczka małżonka razem  

z zaświadczeniem z Urzędu  

Skarbowego i zaświadczeniem 

z Urzędu Stanu Cywilnego 

lub decyzja ZUS o przyznaniu renty 

rodzinnej 



Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są 

poza kolejnością: 

 inwalidzie wojennemu 

 inwalidzie wojskowemu 

 Kombatantowi (w tym osobie represjonowanej) 

 Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi 

 Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu  

 Dawcy Przeszczepu (w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej) 

 

 uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi wojska  

 weteranowi poszkodowanemu 

 

 



Udzielanie świadczeń poza kolejnością  

(Art. 47 c) 

1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi 

oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych 

udzielanych w aptekach. 

 

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń 

specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że 

świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć 

wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której 

mowa w art. 20 ust. 2. 

 

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których 

mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia. 

 



4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu 

zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością 

przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. 

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może 

być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia.  

 

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo 

kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach 

określonych w ust. 1-4. 

 

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c. 



Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 

udzielane są bez skierowania 

 inwalidzie wojennemu 

 inwalidzie wojskowemu 

 kombatantowi 

 osobie represjonowanej 

 cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych 

 

 uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi wojska  

 weteranowi poszkodowanemu 

 



UWAGA 

 

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych 

kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 

rehabilitacji leczniczej (art. 59) należy pamiętać, iż 

niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień 

wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione 

przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 



KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA UMIESZCZANE NA RECEPTACH 

Lp. 
Kod 

uprawnień 
Wskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje uprawnienie 

1 2 3 

1 AZ 
Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.1)) 

BW 

Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)),  

2 CN 

Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, posiadający obywatelstwo polskie i 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący w okresie ciąży, porodu i 

połogu 

3 DN 
Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, posiadający obywatelstwo polskie i 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie ukończył 18. roku życia 

4 IB Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 46 ustawy 

5 IN 
Pacjent inny niż ubezpieczony, posiadający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy 

6 IW Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 45 ustawy 

7 PO Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 44 ustawy 

8 
 

WP 

Pacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 

i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)), oraz żołnierz 

zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.4)) 

9 ZK Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43 ustawy 
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