
 

 

  

do korzystania POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń opieki zdrowotnej  
 

1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - Dokument uprawniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. 
2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu - Dokument uprawniający: Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. 
3. Inwalidzi Wojenni i Wojskowi - Dokument uprawniający: Książka inwalidy wojennego-wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

o symbolu ZUS Rw-51. 

4. Żołnierze zastępczej służby wojskowej Dokument uprawniający: Zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.  

5. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych - Dokument uprawniający: Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. 
6. Kombatanci - Dokument uprawniający: Legitymacja Kombatanta, Legitymacja Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej lub 

Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  
7. Uprawnieni (żołnierze lub pracownicy), w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 

kraju - Dokument uprawniający: Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa.  

8. Uprawnieni (żołnierze lub pracownicy), których ustalone uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% - Dokument uprawniający: 
dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia Dokument uprawniający: Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wraz 
z orzeczeniem komisji lekarskiej, potwierdzającym uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30% (do czasu wprowadzenia i wydania nowych legitymacji). 

9. Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju - Dokument 
uprawniający: Legitymacja weterana poszkodowanego. 

10. Weterani poszkodowani, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co, najmniej 30%-Dokument uprawniający: legitymacja weterana 
poszkodowanego wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej, potwierdzającym uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30% (do czasu wprowadzenia 
i wydania nowych legitymacji). 

11. Kobiety w ciąży - Dokument uprawniający: Karta przebiegu ciąży lub zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające ciążę. 
12. Osoby 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 - 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. 

13. Działacze Opozycji Antykomunistycznej – Dokument uprawniający: Legitymacja Działacza Opozycji Antykomunistycznej. 
14. Osoby represjonowane z powodów politycznych – Dokument uprawniający: Legitymacja Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. 
15. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 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 
Dokumenty uprawniające: Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej z wpisanym znacznym stopniem 
niepełnosprawności /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. 

16. Osoby deportowane do pracy przymusowej - Dokument uprawniający: Legitymacja  wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 
 

Na podstawie art.24a, 24b, 24c i 47c Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2019.1373./ 
 

 
do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (z wyjątkiem badań/ zabiegów z zastosowaniem 
promieniowania jonizującego, zabiegów rehabilitacyjnych) 

1. Kombatanci - Dokumenty uprawniające: Legitymacja Kombatanta, Legitymacja Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej lub 
Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

2. Osoby Represjonowane - Dokument uprawniający: Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS 

Rw-52. 

3. Żołnierze zastępczej służby wojskowej - Dokument uprawniający: Zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.  

4. Inwalidzi Wojenni i Wojskowi - Dokument uprawniający: Książka inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

o symbolu ZUS Rw-51. 

5. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju - 
Dokument uprawniający: Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa.  

6. Uprawnieni (żołnierze lub pracownicy), w zakresie  leczenia urazów lub chorób nabytych  których ustalone uszczerbek na zdrowiu wynosi 
co najmniej 30% - Dokument uprawniający: Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej, 

potwierdzającym uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30% (do czasu wprowadzenia i wydania nowych legitymacji). 
7. Weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju. Dokument 

uprawniający: Legitymacja weterana poszkodowanego. 

8. Weterani poszkodowani, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co, najmniej 30%-Dokument uprawniający: legitymacja weterana poszkodowanego 
wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej, potwierdzającym uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30% (do czasu wprowadzenia i wydania 
nowych legitymacji). 

9. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych - Dokument uprawniający: Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydana przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

10. Osoby chore na gruźlicę - Dokument uprawniający: Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę.  
11. Osoby zakażone wirusem HIV - Dokument uprawniający: Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę. 
12. w zakresie leczenia uzależnień: 
1) osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia,  
2) osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią 

zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą 
uzależnioną. Dokument uprawniający: Zaświadczenie lekarskie potwierdzające uzależnienie lub współuzależnienie. 

13. Osoby 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 - Dokument uprawniający 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. 

14. Działacze Opozycji Antykomunistycznej Dokument uprawniający: Legitymacja Działacza Opozycji Antykomunistycznej. 

15. Osoby Represjonowane z Powodów Politycznych Dokument uprawniający: Legitymacja Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. 
16. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 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 
Dokumenty uprawniające: Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej z wpisanym znacznym stopniem 
niepełnosprawności/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  

17. Osoby deportowane do pracy przymusowej - Dokument uprawniający: Legitymacja  wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 
Skierowanie Nie Jest Wymagane do lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, psychiatry.  
Na podstawie art. 57, ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2019.1373/ 
Dział Organizacji i Zarządzania Jakością                   obowiązuje od 11.10..2019r. 


