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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 

(druk nr 120_S) 

 

USTAWA 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.)  

Art. 46. 
[1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym 

na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych 
inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a 
także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje 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.] 

<1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom 
pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych 
żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, 
uprawnionym do renty rodzinnej, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, 
a także żołnierzom, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. 
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, 
z późn. zm.), przysługuje 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.> 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący 
lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do 
wykonywania zawodu oraz zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania 
takich recept. 

3. Lekarz albo felczer wystawiający receptę obowiązany jest wpisać na recepcie numer 
PESEL osoby, o której mowa w ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo 
felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o 
którym mowa w ust. 4. 

6. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru 
i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 


