
Uprawnienia szczególne 
Na podstawie ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, 

niektórzy pacjenci posiadają szczególne uprawnienia dodatkowe w odniesieniu 

do świadczeń udzielanych  wymienione w tabeli poniżej 

   funkcjonariusz i zwolniony ze 

służby funkcjonariusz  Policji, 

Straży  

Granicznej, Biura  

Ochrony Rządu,  

Służby Ochrony  

Państwa, Agencji  

Bezpieczeństwa  

Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu oraz strażak i 

zwolniony ze służby strażak 

Państwowej  

Straży Pożarnej  

żołnierz  

art. 57 ust. 2 

pkt 10 ustawy  

prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych 

bez wymaganego skierowania  

inwalida wojenny  

inwalida wojskowy  

kombatant  

osoba represjonowana  

działacz opozycji antykomunistycznej   

osoba represjonowana z powodów politycznych  

osoba deportowana do pracy przymusowej  

żołnierz zastępczej służby wojskowej  

art. 57 ust. 2 

pkt 10a ustawy  

prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych bez 

wymaganego skierowania  

cywilna niewidoma ofiara działań wojennych  

art. 57 ust. 2 

pkt 12 ustawy  

prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych  

bez wymaganego skierowania, 

w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza 

granicami państwa  

uprawniony żołnierz lub pracownik  

prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych bez 

wymaganego skierowania  

uprawniony żołnierz lub pracownik, którego 

ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu 

wynosi co najmniej 30%  

art. 57 ust. 2 

pkt 13 ustawy  

prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych 

bez wymaganego skierowania, 

w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza 

granicami państwa  

weteran 

poszkodo- 

wany  

żołnierz  



prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych bez 

wymaganego skierowania  

weteran 

poszkodo- 

wany, 

którego 

ustalony 

procentowy 

uszczerbek 

na zdrowiu 

wynosi co  

najmniej  

30%  

funkcjonariusz i zwolniony ze 

służby funkcjonariusz  Policji, 

Straży  

Granicznej, Biura  

Ochrony Rządu,  

Służby Ochrony  

Państwa, Agencji  

Bezpieczeństwa  

Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu oraz strażak i 

zwolniony ze służby strażak 

Państwowej  

Straży Pożarnej  

art. 57 ust. 2 pkt 

14 ustawy  

prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych 

bez wymaganego skierowania  

osoba posiadająca zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 47 ust. 1a ustawy  

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności  

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie 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. 3 ustawy z 

dnia 9 maja 2018 

r.  

o szczególnych 

rozwiązaniach 

wspierających osoby 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności  

(Dz. U. poz. 932)  

w związku z 

art. 136 ust. 2 

pkt 1a ustawy   

świadczenia z zakresu rehabilitacji 

leczniczej   

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  

świadczeniobiorca posiadający 

orzeczenie 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. 34 ust. 3  w 

związku  

z art. 35 ust. 4 ustawy 

z dnia  

6 listopada  2008 r. o 

prawach pacjenta i 

Rzeczniku  

Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2019 r.  poz. 

1127, z późn. zm.)  

prawo do objęcia dodatkową 

opieką pielęgnacyjną przez 

przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna faktycznego przez jego 

pobyt w podmiocie leczniczym 

wykonującym działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia 

zdrowotne bez konieczności  

ponoszenia kosztów tego pobytu  

  

  

osoby małoletniej  

  

osoby posiadającej orzeczenie o 

znacznym stopniu  

niepełnosprawności  

  

  

  

  

  

  

  

 


