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1 Przygotowano 12.10.2018 r./  * opracowano pod kątem ustawy z dnia 9 Maj 2018 r. o szczególnych  rozwiązaniach 
wpierających osoby  o znaczny stopniu niepełnosprawności 

Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135  

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.  (wybrane fragmenty)* 

 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 
 (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669) 

 

DZIAŁ I  

 

Przepisy ogólne  

 

Rozdział 1  

 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych 

………. 

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

……. 

41) świadczeniodawca:  

a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej,  

b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia 

do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej 

działalności gospodarczej,  

c) (uchylona)  

d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; 

……  

 

DZIAŁ II  

Świadczenia opieki zdrowotnej 

……… 

Rozdział 3  

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej 

……….. 
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Art. 47.  

1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 

oraz osobom represjonowanym 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.  

 

1a. Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, 

perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na 

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

limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań 

medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w 

te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa 

w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.  

 

1b. Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, 

przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:  

1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;  

2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. ……….. 

 

Art. 47c.  

 

[1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby,  

o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze 

opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo  
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do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach.]  

 

Nowe brzmienie ust. 1 w art. 47c wejdzie w życie z dn. 30.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1552). 

 

<1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o 

których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze 

opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz 

osoby deportowane do pracy przymusowej 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 tychświadczeń 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. …………………….. 
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DZIAŁ III  

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  

…………. 

Rozdział 5  

 

Dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej 

……….. 

Art. 57.  

 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są 

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

1a. Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych 

wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w 

zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1.  

 

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:  

1) ginekologa i położnika;  

……. 

 [10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, 

działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych;]  

 

  Nowe brzmienie pkt 10 w ust. 2 w art. 57 wejdzie w życie z dn. 30.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1552): 

 

<10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, 

działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych 

oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;>  

……… 

14) dla osób, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b.  

3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

również w poradni przyszpitalnej.  
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