GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB)

Na podstawie 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.) inwalidzi wojenni mają prawo
do:


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);
bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera,
ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do
wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach (art. 47c);
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez
skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).






W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny)
oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Inwalidzi wojskowi (kod uprawnienia na recepcie
IW)

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Książka inwalidy wojennego - wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r.
Na podstawie 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.) inwalidzi wojskowi mają prawo
do:



bezpłatnego, 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);
bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
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felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia
zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w
przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c);
korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny)
oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kombatanci

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Książka inwalidy wojennego - wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r.
Na podstawie 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.) kombatanci mają prawo do:



korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c);
korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny)
oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Legitymacja oprawiona w okładki koloru granatowego z wytłoczonym srebrnym nadrukiem
"Legitymacja Kombatanta"
Zaświadczenie w okładkach z kartonu w kolorze granatowym z nadrukiem w kolorze żółtym
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Cywilne niewidome ofiary działań wojennych (kod
uprawnienia na recepcie IB)

Na podstawie 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.) cywilne niewidome ofiary
działań wojennych mają prawo do:





korzystania 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);
korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, felczera, ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej
ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji (art.
47 ust.1);
korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10a).

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny)
oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

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 (kod uprawnienia na recepcie IB)

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Na podstawie 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.) 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 mają prawo do:


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).

Dokument potwierdzający uprawnienia:
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Osoby represjonowane (kod uprawnienia na
recepcie IB)

Decyzja w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń wydana przez dyrektora Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
Książeczka małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu
Stanu Cywilnego;
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty rodzinnej.
Na podstawie 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.) osoby represjonowane mają
prawo do:





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);
korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, felczera, ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej
ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji (art.
47 ust.1);
korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10).

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny)
oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w
zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami
państwa (kod uprawnienia na recepcie PO)

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po 23 kwietnia
2003 r., symbol Rw-52.
Na podstawie 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.) uprawnieni żołnierze lub
pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań
poza granicami państwa mają prawo do:


korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób nabytych poza
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granicami państwa poza kolejnością (art. 24a);
korzystania bezpłatnie z zaopatrzenia do wysokości limitu finansowania ze środków
publicznych. Zaopatrzenie w leki objęte 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);
korzystania 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);
korzystania 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);
korzystania 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.

Powyższe uprawnienia przysługują także pracownikom cywilnym wojska, skierowanym do pracy w
PKW
W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z art. 44 ust. 1a uprawnionemu żołnierzowi lub
pracownikowi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37
ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o
refundacji, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa po okazaniu legitymacji uprawniającej do wpisania przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego kodu uprawnienia dodatkowego na recepcie ["PO"], zgodnie z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.
U.2012.260) w części wzoru recepty.
W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny)
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oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Weterani poszkodowani w działaniach poza
granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa (kod uprawnienia na recepcie
PO)

Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja osoby poszkodowanej - wzór, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane w
niej zawarte określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.
U. 2012 poz. 345), w związku z art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Na podstawie 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.) weterani poszkodowani w
działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa mają prawo do:








korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b);
korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki
zdrowotnej, innych niż świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24c ust.1);
korzystania z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki
zdrowotnej, innych niż świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (art. 24c ust. 2);
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);
bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej
ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych
(art. 47 ust. 2a);
dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków
publicznych w przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu
finansowania ze środków publicznych, wówczas weteranom poszkodowanym służy prawo
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do (art. 47 ust. 2b);
korzystania 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);
świadczeń niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane i odpłatnych świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań
poza granicami państwa, które 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).

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień
wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa przysługuje prawo do
umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy
lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności,
określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa mają również 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.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
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Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujący
uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu - wydany przez
komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON (2012.345) Legitymacja weterana
poszkodowanego - żołnierza (2012.229)
Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom ABW - wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio ABW
(2013.208)
Legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza ABW (2012.1060)
Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom - wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MSW (2012.376)
Legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza (2012.378)
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