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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 526) 

 

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

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

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje: 

1)   zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych; 

2)   zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych; 

3)   zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej działaczom opozycji 

antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych; 

4)   inne niż wymienione w pkt 2 i 3 uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych; 

5)   zadania, organizację i zasady działania [wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw 

działaczy opozycji i osób represjonowanych] <wojewódzkich rad konsultacyjnych do 

spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 

z powodów politycznych>. 

 

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 
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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: 

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. 
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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. 

 

Art. 5. 

1. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych potwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych po stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, iż osoba 

ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki, o których mowa w art. 4. 

2. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych potwierdza się na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji 

antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego 

członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3, oraz 

2)   decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których 

mowa w art. 4, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i 

Solidarności. 
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<3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osobę represjonowaną z powodów politycznych, dołącza się 

również aktualną fotografię wnioskodawcy.> 

4. Okresy represji z powodów politycznych, o których mowa w art. 3 pkt 1, 2 i 3 lit. c i f, 

zalicza się do okresów działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i 

suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, o których mowa 

w art. 2 ust. 1. 

5. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu o przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów 

dotyczących warunków, o których mowa w art. 2 i art. 3, oraz o przekazanie 

uwierzytelnionych kopii tych dokumentów. 

6. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do 

właściwej [wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób 

represjonowanych] <wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych> 

     o zaopiniowanie wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

7. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu obowiązany jest wydać decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie później niż 

w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. 

8. W przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 

późn. zm.) przepisu art. 146 § 1 tej ustawy nie stosuje się. 

 

Art. 6. 

1. Ustanawia się odznakę honorową "Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych", zwaną dalej "odznaką honorową". 

[2. Na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych: 

1)   nadaje odznakę honorową; 
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2)   wydaje legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych, zwaną dalej "legitymacją". 

3. Na wniosek członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadaje odznakę honorową.] 

<2. Odznakę honorową działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie 

represjonowanej z powodów politycznych nadaje Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wydaniem decyzji, o której mowa w 

art. 5 ust. 1. 

3. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wydaniem 

decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, wydanej na wniosek działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wydaje 

także legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych, zwaną dalej „legitymacją”.> 

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

1)   wzór odznaki honorowej oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki 

honorowej, 

2)   wzór legitymacji, 

[3)   tryb postępowania i wymagane dokumenty w sprawach o nadanie odznaki honorowej 

i wydanie legitymacji,] 

[4)   sposób wydawania i noszenia odznaki honorowej,] 

<4) sposób noszenia odznaki honorowej> 

[5)   sposób wydawania legitymacji 

- mając na uwadze sprawne przeprowadzenie postępowania oraz zapewnienie właściwej 

identyfikacji posiadaczy legitymacji.] 

 

Art. 9. 

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

<1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 402,72 zł miesięcznie.> 

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 
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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. 

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. 

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.] 

 

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; 
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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 <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 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą>; 

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. 

[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 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: 
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a) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej 

choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków 

opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i 

rehabilitacyjne, 

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

6. Pomoc pieniężną w formie pomocy jednorazowej przyznaje się nie częściej niż raz na 

12 miesięcy.> 

<6a. Pomoc pieniężną w formie pomocy 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. 14a. 

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

do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z 

Powodów Politycznych 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.> 
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[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.> 

<3a. Członków rady odwołuje wojewoda na wniosek Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

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; 

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

określonych w przepisach wydanych na podstawie [art. 77
5]

 <art. 775 § 2> 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. 

 

Art. 16. 

Wypłata świadczenia pieniężnego, pomocy pieniężnej oraz zwrot kosztów przejazdów dla 

członków [wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób 

represjonowanych] <wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych> 

następują z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. 

poz. 456) 

Art. 1. 

1. Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i 

powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji 

walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Za działalność kombatancką uznaje się: 

1)   pełnienie służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach 

wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych 

na wszystkich frontach przez Państwo Polskie; 

2)   uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie 

światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie 

terytoriów Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w 

działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 

1939-1945; 
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4)   pełnienie służby wojskowej w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych 

organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945, z wyjątkiem formacji 

Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (NKWD) oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły 

działalność przeciwko ludności polskiej; 

5)   pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach 

niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 

1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) [do końca 1956 r.] <do 

dnia 21 października 1963 r.>, jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające 

sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej; 

6)   uczestniczenie w walkach w jednostkach Wojska Polskiego oraz zmilitaryzowanych 

służbach państwowych z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami 

Wehrwolfu; 

7)   uczestniczenie w tzw. Niszczycielskich Batalionach ("Istriebitielnych Batalionach") 

na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, 

tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi 

nacjonalistami, w latach 1944-1945. 

 

Art. 7. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kombatantów oraz 

osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, jest Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podległy ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wykonuje swoje zadania 

przy pomocy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

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

szczegółowy zakres działania, sposób wykonywania zadań i organizację Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, mając na względzie konieczność zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania tego Urzędu. 

[4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest powoływany przez 

Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 
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konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Szefa Urzędu.] 

<4. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest powoływany i 

odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego.> 

5. Stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może 

zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

[5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.] 

[6. Informację o naborze na stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie 

dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. 

8. Nabór na stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
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społecznego, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 

wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe 

kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.] 

 

Art. 7
3
. 

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy: 
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1)   realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki 

zdrowotnej i usług opiekuńczych; 

2)   organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o 

niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego; 

3)   świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o 

przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent; 

4)   analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie 

w tym zakresie stosownych inicjatyw. 

[2. Zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez samorząd województwa 

jest wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i 

koordynacji ich działań.] 

<2. Do zadań wojewody należy wykonywanie działań zmierzających do integracji 

środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.> 

3. Samorząd powiatowy oraz [samorząd województwa] <wojewoda> współdziałają przy 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, z organizacjami społecznymi oraz 

stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych. 

4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, [zarząd województwa] <wojewoda> 

może w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych powołać pełnomocnika. 

 

<Art. 7
4
. 

1. Organem opiniodawczo-doradczym wojewody w sprawach związanych z integracją 

środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań jest wojewódzka rada 

kombatancka. 

2. Wojewoda zapewnia obsługę techniczno-administracyjną wojewódzkiej rady 

kombatanckiej. 

3. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej, w liczbie od 5 do 9, powołuje wojewoda 

w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych spośród mających miejsce zamieszkania na terenie danego 

województwa osób, które uzyskały decyzję potwierdzającą działalność wymienioną w 

art. 1 ust. 2 lub w art. 2 albo okoliczności, o których mowa w art. 4. 

4. Członków wojewódzkiej rady kombatanckiej odwołuje wojewoda na wniosek Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
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5. Członkom wojewódzkiej rady kombatanckiej przysługuje zwrot kosztów przejazdów 

na posiedzenia rady na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, organizację i tryb pracy wojewódzkiej rady kombatanckiej, 

uwzględniając efektywność działania rady. 

7. Zwrot kosztów przejazdów dla członków wojewódzkich rad kombatanckich następuje 

z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych.> 

 

Art. 19a. 

1. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli: 

1)   dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 220% kwoty, o której mowa w 

art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej "najniższą emeryturą"; 

2)   dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej 

emerytury; 

3)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury - w przypadku gdy 

wnioskodawca pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego. 

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

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

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

przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury. 

3. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie: 

1)   pomocy doraźnej - jednorazowej: 

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

do wysokości 150% najniższej emerytury, 

b)  na częściowe pokrycie kosztów: 

–  zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, 

–  dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa 
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- 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] <zakładów leczniczych> na zabiegi 

medyczne i rehabilitacyjne, 

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

c)  opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami wojennymi. 

4. Pomoc pieniężną w formie okresowej wypłaca się do czasu ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę jej przyznania, jednak nie dłużej niż do końca terminu określonego w 

decyzji przyznającej tę pomoc. 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38 i 715) 

 

Art. 14. 

1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się na jego 

wniosek do wysługi emerytalnej, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące okresy przypadające 

po zwolnieniu ze służby: 

1)   zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż 

połowa pełnego wymiaru czasu pracy; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 

lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 

kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia [.] 

<;> 

<3) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski 

na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność 

polityczną; 
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4) świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 

1989 r.; 

5) niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji 

politycznych; 

6) internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 

wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178).> 

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli: 

1)   emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz 

2)   emeryt ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się 

inwalidą. 

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się do wysługi emerytalnej po 

ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do wysługi emerytalnej w 

myśl ust. 1-3 emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 zwiększa się o 1,3% podstawy jej 

wymiaru. 

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem 

pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału 

kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że ubezpieczenie ustało 

w kwartale kalendarzowym. 

6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa między członkiem 

otwartego funduszu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki 

zgromadzone na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie 

przekazywane na dochody budżetu państwa. 

7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody budżetu państwa następuje na 

podstawie zawiadomienia organu emerytalnego. 

 

 

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

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.) 
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Art. 5. 

1. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z 

zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące okresy: 

1)   składkowe, o których mowa w art. 6; 

2)   nieskładkowe, o których mowa w art. 7. 

2. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy 

nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej 

udowodnionych okresów składkowych. 

2a. Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a-e i g, nie uwzględnia się przy 

ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości, jeżeli z ich tytułu 

ustalono prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresy: 

1)   działalności kombatanckiej oraz działalności równorzędnej z tą działalnością, a także 

okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom 

wojennym i okresu powojennego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, 

2)   pracy przymusowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2<,> 

<3) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 8, 

4) internowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 8> 

- uwzględnia się w wymiarze podwójnym. 

4. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla: 

1)   płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

2)   osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie. 

5. Wobec ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenie 

społeczne za okres przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność przed dniem wejścia 

w życie ustawy przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 6. 

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 

1)   ubezpieczenia; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o 

organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w 

art. 195 pkt 1-4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej; 

3)   zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych: 

a)  okresy pozostawania duchownymi przed dniem 1 lipca 1989 r., pod warunkiem 

opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres podlegania temu 

ubezpieczeniu, 

b)  okresy przebywania duchownych na misjach oraz okresy prowadzenia przez 

duchownych działalności duszpasterskiej wśród Polonii, przypadające po dniu 14 

listopada 1991 r., do dnia wejścia w życie ustawy; 

4)   czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy 

zastępczych form tej służby; 

5)   działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także 

okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom 

wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

6)   pełnionej w Polsce służby: 

a)  w Policji (Milicji Obywatelskiej), 

b)  w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego 

oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa 

publicznego), 

c)  w Straży Granicznej, 

d)  w Służbie Więziennej, 

e)  w Państwowej Straży Pożarnej, 

f)  w Służbie Celnej, 

g)  w Biurze Ochrony Rządu, 

h)   w Służbie Celno-Skarbowej; 

7)   pobierania zasiłku macierzyńskiego; 
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8)   osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na 

mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia [1956 r.] <1955 r.> za 

działalność polityczną; 

9)   zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, 

jeżeli osoby te powróciły do kraju po dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za 

repatriantów; 

10)  świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 

1989 r. 

2. Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. 

następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za 

które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: 

1)   zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia: 

a)  na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego 

wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub 

zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo 

rentę chorobową, 

b)  obywateli polskich za granicą - w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i w innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych 

polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, do których zostali 

delegowani lub skierowani; dotyczy to również członków rodziny delegowanego lub 

skierowanego tam pracownika, którzy podjęli zatrudnienie w tych placówkach w 

czasie pobytu za granicą, 

c)  obywateli polskich za granicą - w organizacjach międzynarodowych, zagranicznych 

instytucjach i w zakładach, do których zostali skierowani w ramach współpracy 

międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz 

polskich; zgoda nie jest wymagana w stosunku do pracowników, którzy wyjechali za 

granicę przed dniem 9 maja 1945 r., 

d)  obywateli polskich za granicą - u innych pracodawców zagranicznych, jeżeli w okresie 

pracy za granicą były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce; 

2)   pracy przymusowej: 

a)  wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej, 
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b)  wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie 

od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., 

c)  wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r., 

d)  wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i 

wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby 

wojskowej w Wojsku Polskim; 

3)   zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych 

w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r.; 

4)   pracy wykonywanej w czasie odbywania na obszarze Państwa Polskiego kary 

pozbawienia wolności, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego 

aresztowania - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru 

czasu pracy określonego dla takiej pracy; 

5)   niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy na podstawie 

przepisów Kodeksu pracy zostało wypłacone wynagrodzenie lub odszkodowanie; 

6)   czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu 

niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym 

okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla 

bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy; 

6a)  niewykonywania pracy przed dniem [4 czerwca 1989 r.] <31 lipca 1990 r.> na 

skutek represji politycznych; 

7)   sprawowania mandatu posła lub senatora w Państwie Polskim; 

8)   internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 

wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178); 

9)   wykonywania działalności twórczej lub artystycznej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na 

ubezpieczenie społeczne lub w których ubezpieczony był zwolniony od opłacania 

składki, 

b)  przypadającej przed dniem 1 stycznia 1974 r., uznane przez Komisję do Spraw 

Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającą przy ministrze właściwym do spraw 

kultury, pod warunkiem że twórca lub artysta opłacał składki na ubezpieczenie 

społeczne po dniu 31 grudnia 1973 r.; 

10)  pracy adwokatów wykonywanej na obszarze Państwa Polskiego: 
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a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na 

ubezpieczenie społeczne lub w których występowało zwolnienie od opłacania 

składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu; 

11)  wykonywania na obszarze Państwa Polskiego pracy nakładczej: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to 

ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, 

jeżeli w tych okresach osoba wykonująca taką pracę uzyskiwała wynagrodzenie w 

wysokości co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia, 

określonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy; 

12)  pracy na obszarze Państwa Polskiego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w 

innych spółdzielniach zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, w zespołowych gospodarstwach rolnych spółdzielni kółek rolniczych 

zrzeszonych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 

pracy na rzecz tych spółdzielni: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to 

ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu; 

13)  pracy na obszarze Państwa Polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki 

uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz współpracy 

przy wykonywaniu takiej umowy: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego 

ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których 

występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1976 r., jeżeli umowa odpowiadała warunkom 

ubezpieczenia obowiązującym w tym dniu; 

14)  pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego 

ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których 

występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  prowadzonej przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli 

prowadzenie działalności gospodarczej odpowiadało warunkom ubezpieczenia; 
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15)  współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze 

Państwa Polskiego objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz okresy 

kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie 

lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki; 

16)  ubezpieczenia społecznego duchownych na obszarze Państwa Polskiego, za które 

opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od 

opłacania składki; 

17)  pobierania stypendium sportowego z tytułu wyczynowego uprawiania sportu na 

obszarze Państwa Polskiego po ukończeniu 15 roku życia, z wyjątkiem okresów 

pobierania stypendium przez osoby uczące się lub studiujące w systemie studiów 

dziennych. 

3. Za okresy zatrudnienia i okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego, o których mowa w 

ust. 2, uważa się: 

1)   okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład 

Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych granicach oraz  

2)   okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład 

Rzeczypospolitej Polskiej przed ustaleniem jej obecnych granic. 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 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 
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realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu 

złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów; 

3)   członek rodziny - następujące osoby: 

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 

2017 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 2016 r. poz. 871); 

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. poz. 1824, z 

2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. 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; 
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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 2016 r. poz. 1255); 

7a)   kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2, obejmującą 

niezbędne etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń 

opieki zdrowotnej w danym zakresie albo zakresach; 

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 2016 r. poz. 239 i 395); 

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

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 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; 
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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. z 

2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

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. 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. poz. 539, z 2003 r. poz. 

2273 oraz z 2004 r. 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 z 2016 r. poz. 

1579), 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; 
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<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 

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; 
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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 

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 - komórkę organizacyjną podmiotu leczniczego prowadzącego 

szpital, zlokalizowaną w tej samej co szpital dzielnicy, o której mowa w ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 730) albo w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego 

Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), a w przypadku gmin, w których nie 

wprowadzono podziału na dzielnice - w tej samej gminie, i tworzącą funkcjonalną całość 

ze szpitalem, w której są udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne odpowiadające, 

co do rodzaju udzielanych świadczeń, świadczeniom szpitalnym; 

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

zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy 

świadczeniobiorców; 
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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 

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 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); 

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

przypadku: 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 2016 r. poz. 

1535 i 1579), 

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, 

f)  skierowania na rehabilitację leczniczą, 

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

32c)  system IOWISZ - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

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 2016 r. poz. 1536 i 1579), 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; 
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38)  świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie 

w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym 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 zakładem leczniczym 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; 

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)  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; 
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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. poz. 1203); 

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. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 

2016 r. poz. 542, 1228 i 1579). 

 

Art. 47c. 

[1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o 

którym mowa w art. 47 ust. 1a, 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. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o 

którym mowa w art. 47 ust. 1a, 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 
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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. 

 

Art. 57. 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są 

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

1a. Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych 

wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w 

zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1. 

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń: 

1)   ginekologa i położnika; 

2)   dentysty; 

3)   (uchylony); 

4)   wenerologa; 

5)   onkologa; 

6)   (uchylony); 

7)   psychiatry; 

8)   dla osób chorych na gruźlicę; 
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9)   dla osób zakażonych wirusem HIV; 

[10)  dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz 

kombatantów;] 

<10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, 

działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych;> 

10a)  dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych; 

11)  dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji 

psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego; 

12)  dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 

13)  dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 

14)   dla osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a. 

3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

również w poradni przyszpitalnej. 

 


