
 

 

 

 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJSKOWYCH I WOJENNYCH  

ORAZ OSOBY REPRESJONOWANE  

DO SZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Grupa osób Zakres dodatkowych uprawnień 
Kod 

uprawnień 
(recepty) 

Wzory dokumentów 

Inwalidzi wojenni 
(dokument uprawniający:  

„Książka inwalidy wojennego-
wojskowego" wydana przez 
ZUS o symbolu ZUS Rw-51) 

 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, 

 prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości 
limitu,  

 korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania,  

 prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w 

aptekach*. 

 
 

IB 

 



Osoby represjonowane 
(dokument uprawniający: 

„Legitymacja osoby 
represjonowanej" wydana przez 

ZUS o symbolu Rw-52) 

 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,  

 prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości 
limitu, 

 korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania, 

 prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w 

aptekach*. 

 

 
 

IB 

 

Inwalidzi wojskowi 
(dokument uprawniający: 

"Książka inwalidy wojennego -
wojskowego" wydana przez ZUS 

o symbolu ZUS Rw-51) 

 bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem leków refundowanych,  

 prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości 
limitu, 

 korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania,  

 prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w 

aptekach*. 

 

 
IW 

 



Kombatanci 
(dokument uprawniający: 

"Zaświadczenie o uprawnieniach 
kombatantów i osób 

represjonowanych" wydane 
przez Urząd ds. Kombatantów i 

Osób Represjonowanych 
 lub 

 „Legitymacja członka Korpusu 
Weteranów Walk o 

Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej” wydana przez Szefa 

Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych) 

 

 korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej bez skierowania,  

 prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w 

aptekach*. 

- 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

(dokument uprawniający: 

"Decyzja wydana przez 

Dyrektora Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ") 

 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.  

IB 

 



 

*UWAGA: 

 
- 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,  
 
- świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, 
 
- 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. 

 


