
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

 

(druk nr 59 S) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220) 

 

Art. 3. 

Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od dnia 1 

stycznia 1956 r. do dnia [4 czerwca 1989 r.] <31 lipca 1990 r.>: 

1)   przebywała w: 

a)  więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku 

wydanego w latach 1956-1989 albo bez wyroku jednorazowo przez okres dłuższy niż 

48 godzin lub wielokrotnie przez łączny okres dłuższy niż 30 dni, za działalność na 

rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 

politycznych praw człowieka w Polsce, 

b)  ośrodku odosobnienia na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 

wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) za działalność na rzecz odzyskania 

przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw 

człowieka w Polsce; 

2)   przez okres powyżej 30 dni pełniła zasadniczą służbę wojskową lub czynną służbę 

wojskową w ramach ćwiczeń wojskowych, do której odbycia została powołana z 

przyczyn politycznych za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i 

suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce; 

3)   brała udział w wystąpieniu wolnościowym na rzecz odzyskania przez Polskę 

niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce i 

w związku z tym: 
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a)  na skutek działania <, w tym niejawnego,> wojska, milicji lub organów 

bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075), zwanych dalej "organami bezpieczeństwa 

państwa", poniosła śmierć, doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres 

dłuższy niż 7 dni, 

b)  była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa i podjęto wobec niej 

bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub 

wykroczenia, 

c)  była pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu, 

d)  została z nią rozwiązana umowa o pracę, 

e)  została relegowana z uczelni wyższej lub innej szkoły, 

f)  była objęta zakazem publikacji przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i 

Widowisk, wojewódzki lub miejski urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk albo 

Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk lub okręgowy urząd kontroli publikacji 

i widowisk przez okres dłuższy niż jeden rok; 

4)   była poszukiwana listem gończym, oskarżona lub skazana za popełnienie przestępstwa 

lub wielokrotnie skazywana za popełnienie wykroczenia, za działalność na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych 

praw człowieka w Polsce. 

Art. 4. 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych przysługuje osobie: 

1)   która nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa 

państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem [4 czerwca 1989 r.] <31 lipca 

1990 r.>, bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające 

na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 

politycznych praw człowieka w Polsce i 

2) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub 

przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego 

informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy 

bezpieczeństwa państwa. 
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Art. 9. 

 [1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie, jeżeli: 

1)   dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 

odpowiadającej 120% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej "najniższą emeryturą", albo 

2)   dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 

100% najniższej emerytury.] 

<1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości połowy najniższej emerytury 

ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 

2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311), zwanej dalej 

„najniższą emeryturą” jeżeli: 

1) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 

odpowiadającej 170% najniższej emerytury, albo 

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 

odpowiadającej 150% najniższej emerytury.> 

[2. Kwota świadczenia pieniężnego, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu przy 

zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest 

przeprowadzona waloryzacja. 

3. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza w formie 

komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co 

najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od tego 

terminu kwotę świadczenia pieniężnego.] 

4. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w 

którym został złożony wniosek. 

[5. W przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie pieniężne może być przyznane na 

okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezterminowo.] 

<5. Osobie uprawnionej, która osiągnęła wiek emerytalny lub nabyła prawo do stałej 

renty, świadczenie pieniężne przyznaje się bezterminowo, a osobie uprawnionej, 

która nabyła prawo do renty okresowej, na czas pobierania przyznanego 

świadczenia.> 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Osoba uprawniona, której przyznano świadczenie pieniężne, może złożyć kolejny wniosek 

o przyznanie świadczenia nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem okresu, na jaki 

przyznano dotychczas pobierane świadczenie. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, świadczenie pieniężne przyznaje się począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres, na jaki przyznano 

dotychczas pobierane świadczenie. 

<8. Zmiany wysokości przyznanego świadczenia pieniężnego w ramach waloryzacji 

najniższej emerytury dokonuje się z urzędu od miesiąca, w którym jest 

przeprowadzona waloryzacja.> 

Art. 10. 

1. Pomoc pieniężna może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych. 

[2. Pomoc pieniężna może być również przyznana na częściowe pokrycie kosztów zakupu 

wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz 

opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.] 

<2. Pomoc pieniężna może być przyznana w szczególności na pokrycie kosztów: 

1) zakupu wózka inwalidzkiego; 

2) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 

3) zakupu przedmiotów ortopedycznych; 

4) zakupu ułatwiających pracę i życie środków pomocniczych, innych niż określone 

w pkt 1–3; 

5) dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa; 

6) opłacania pomocy pielęgnacyjnej.> 

3. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli: 

1)   dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 

odpowiadającej 220% najniższej emerytury; 

2)   dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 

150% najniższej emerytury. 

4. Pomoc pieniężna może być przyznana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego 

życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji - w przypadku 

gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie 

osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury. 
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[5. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie pomocy jednorazowej: 

1)   w przypadku trudnej sytuacji materialnej, a także zaistnienia zdarzeń losowych - do 

wysokości 150% najniższej emerytury, 

2)   na częściowe pokrycie kosztów: 

a)  zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, 

b)  dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa 

- do wysokości 300% najniższej emerytury. 

6. Pomoc pieniężną przyznaje się nie częściej niż raz na 12 miesięcy.] 

<5. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie: 

1) pomocy doraźnej – jednorazowej: 

a) w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń losowych – 

do wysokości 150% najniższej emerytury, 

b) na częściowe pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – do wysokości 300% 

najniższej emerytury; 

2) pomocy okresowej – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, 

w szczególności na: 

a) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej 

choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków 

opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi 

medyczne i rehabilitacyjne, 

b) usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia. 

6. Pomoc pieniężną w formie doraźnej – jednorazowej przyznaje się nie częściej niż raz 

na 12 miesięcy.> 

<6a. Pomoc pieniężną w formie okresowej przyznaje się na okres do 6 miesięcy.> 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach niż określone 

w [ust. 3-6] <ust. 3–6a>. 

<Art. 11a. 

1. Osobie uprawnionej przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji 

krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego: 

1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego 

w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, 
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2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne 

– na podstawie biletów jednorazowych. 

2. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, korzystająca 

z przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości 

stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a 

należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. 

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów, 

o których mowa w ust. 1, jest legitymacja lub decyzja Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.> 

 

<Art. 12a. 

Okresy, o których mowa w art. 3 pkt 1, uwzględnia się w wymiarze podwójnym przy 

ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Art. 12b. 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach może wystąpić, za pisemną zgodą osoby uprawnionej, do 

Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie osobie uprawnionej świadczenia, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

 

[Art. 13. 

Samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień 

komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.] 

<Art. 13. 

Samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień 

komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i 

oświatowych.> 

<Art. 14a. 

1. Przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa Rada 

do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z 
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Powodów Politycznych, zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy w 

sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych. 

2. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków. 

3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób uprawnionych. 

4. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. 

5. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych określi, w drodze 

zarządzenia, organizację i tryb pracy Rady.> 

 

Art. 15. 

[1. Tworzy się wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób 

represjonowanych, działające przy zarządach województw, które zapewniają ich obsługę 

techniczno-administracyjną.] 

<1. Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej 

oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działają przy wojewodach, 

którzy zapewniają im obsługę techniczno-administracyjną.> 

[2. Obsługa techniczno-administracyjna rady należy do zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez województwo.] 

[3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje zarząd województwa w porozumieniu z 

Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród, mających 

miejsce zamieszkania na terenie danego województwa, osób odznaczonych Krzyżem 

Wolności i Solidarności lub innym odznaczeniem lub orderem za działalność na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 

człowieka.] 

<3. Członków rady, w liczbie od 5 do 9, powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób 

uprawnionych, mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa.> 

4. Zadaniem rady jest: 

1)   opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych; 
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2)   świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne - na 

żądanie osób zainteresowanych; 

3)   podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji 

antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych; 

4)   analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób 

represjonowanych z powodów politycznych oraz przedkładanie Szefowi Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i 

pamięci. 

5. Właściwa w sprawie opiniowania wniosków jest rada działająca w województwie, w 

którym osoba składająca wniosek prowadziła działalność, o której mowa w art. 2 lub art. 

3, lub w którym miało miejsce wystąpienie wolnościowe, o którym mowa w art. 3 pkt 3. 

6. Członkom rady przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia rady na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662). 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację i tryb pracy rady, uwzględniając efektywność działania rady, w tym biorąc 

pod uwagę, aby częstotliwość posiedzeń rady uzależniona była od liczby przekazanych 

wniosków oraz konieczności ich terminowego zaopiniowania. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 

oraz z 2014 r. poz. 1863) 

Art. 7. 

1. Znosi się wszelkie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego przewidziane w dotychczasowych przepisach prawa 

oraz postanowieniach układów zbiorowych pracy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, których uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje: 
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1)   ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.); 

2)   ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400). 

3)   ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. 

U. Nr 205, poz. 1203)[.] <;> 

<4) ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 

2016 r. poz. …).> 

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisu art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 

676). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub 

całodziennych; 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na 

wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego objętych refundacją; 

2a)  ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub 

terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia 

świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej 

realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu 

złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów; 

3)   członek rodziny - następujące osoby: 
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a)  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, 

dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w 

szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej 

studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez 

ograniczenia wieku, 

b)  małżonka, 

c)  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

<3a) działacz opozycji antykomunistycznej – osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 

2016 r. poz. …), o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej;> 

4)   felczer ubezpieczenia zdrowotnego - felczera lub starszego felczera udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)   inwalida wojenny lub wojskowy - osobę, o której mowa w art. 6-8 lub w art. 30 ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.); 

5a)  cywilna niewidoma ofiara działań wojennych - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 

1824, z 2010 r. Nr 225, poz. 1465 oraz z 2011 r. Nr 122, poz. 696); 

6)   instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę - instytucję wypłacającą rentę strukturalną 

zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych, przepisami o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

7)   kombatant - osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206); 
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7a)  kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy 

procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym 

zakresie; 

8)  korzystający - organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę 

organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 

1146); 

9)  lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

10)  (uchylony) 

11)  lek recepturowy - produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty 

lekarskiej; 

12)  (uchylony) 

13)  (uchylony) 

14)  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza, lekarza dentystę będącego 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

14a)  migracja ubezpieczonych - korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione 

do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zarejestrowanych 

w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu, lub nabywanie przez 

ubezpieczonych oraz osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji, zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, 

leków i wyrobów medycznych, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową albo za częściową 

odpłatnością, w aptekach działających na terytorium innych oddziałów wojewódzkich 

Funduszu; 

15)  minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 

200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 
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15a)  Narodowy Rachunek Zdrowia - zestawienie wszystkich wydatków na ochronę zdrowia, 

uwzględniające źródła finansowania ochrony zdrowia, dostawców usług medycznych oraz 

funkcje tych usług, oparte na zasadach przejrzystości i rzetelności gromadzonych danych; 

16)  (uchylony) 

17)  niepełnosprawny - osobę, o której mowa w art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 

17a)  nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami 

pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, 

w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym; 

18)  odbywający staż adaptacyjny - wnioskodawcę odbywającego staż adaptacyjny w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 65); 

19)  osoba bezdomna wychodząca z bezdomności - osobę objętą indywidualnym programem 

wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami o pomocy społecznej; 

20)  osoba pobierająca emeryturę lub rentę - osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub 

rentowym, pobierającą rentę socjalną albo rentę strukturalną na podstawie ustawy z dnia 

26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 

r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613), oraz 

osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy; 

21)  osoba prowadząca działalność pozarolniczą - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

22)  osoba represjonowana - osobę, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego; 

<22a) osoba represjonowana z powodów politycznych – osobę, o której mowa w art. 3 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
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osobach represjonowanych z powodów politycznych, o potwierdzonym statusie osoby 

represjonowanej z powodów politycznych;> 

23)  osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji - osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a której przysługują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia 

zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji; 

24)  osoba współpracująca - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

25)  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 

opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i 

wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła 

kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 

opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i 

wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa 

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki 

długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska 

nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub 

posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w 

podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub 

wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

26)  pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u 
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świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

27)  podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, 

lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, 

chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; 

28)  położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, która ukończyła szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowisko-

rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-

rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra 

położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej 

udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z 

którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

28a)  poradnia przyszpitalna - ambulatorium podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, 

zlokalizowane w budynku albo zespole budynków oznaczonych tym samym adresem co 

szpital, albo innymi adresami, ale położonych obok szpitala i tworzących funkcjonalną 

całość, w którym udzielane są te same lub zbliżone rodzajowo świadczenia co w szpitalu; 

29)  potrzeby zdrowotne - liczbę i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być 

zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy 

świadczeniobiorców; 

29a)  program polityki zdrowotnej - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu 

opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 

osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej 

grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez 

ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego; 

30)  program zdrowotny - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki 

zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 
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osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej 

grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez 

Fundusz; 

31)  przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski"; 

32)  przepisy o koordynacji - przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 

zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 

883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są 

jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo oraz 

decyzje wydane na podstawie przepisów powyższych rozporządzeń; 

32a)  rachunek - fakturę w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub rachunek w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 

późn. zm.); 

32b)  skierowanie - skierowanie w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w 

przypadku: 

a)  braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 

636, z późn. zm.), 

b)  osoby o nieustalonej tożsamości, 

c)  skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-

opiekuńczego, 

d)  skierowania na badania i konsultacje psychologiczne, 

e)  skierowania z zakresu prawa pracy, 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

f)  skierowania na rehabilitację leczniczą, 

g)  skierowania, o którym mowa w art. 42b ust. 3; 

33)  stan nagły - stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.); 

33a)  transport sanitarny - przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów 

wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych 

warunków transportu; 

33b)  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345), zwanej dalej "ustawą o refundacji"; 

34)  świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne 

rzeczowe i świadczenie towarzyszące; 

35)  świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub 

współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w 

ustawie; 

36)  świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach 

medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

37)  świadczenie zdrowotne rzeczowe - związane z procesem leczenia leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne; 

38)  świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie 

w szpitalu lub w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu 

sanitarnego, a także zakwaterowanie poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, 

jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego 

świadczenia gwarantowanego; 

39)  świadczenie wysokospecjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej lub procedurę 

medyczną spełniające łącznie następujące kryteria: 

a)  udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego 

świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia, 

b)  koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki; 
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40)  świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania; 

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)  
(4)

 podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; 

42)  
(
procedura medyczna - postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 

profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego 

przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej przy 

zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 

42a)  taryfa świadczeń - zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im 

wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady 

finansowania określa ustawa o refundacji; 

42b)  technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w 

obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne; 

43)  ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia określone w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

44)  ubezpieczenie społeczne rolników - ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

44a)  uprawniony żołnierz lub pracownik - żołnierz lub pracownik wojska, o którym mowa w 

art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), który 

doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami 

państwa; 

44b)  weteran poszkodowany - osobę posiadającą status weterana poszkodowanego nadany na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203); 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

45)  wolontariusz - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

46)  wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 

wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki 

in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.). 

 

Art. 47c. 

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

mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach.] 

<1. 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 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 tych świadczeń 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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