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Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 62. posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. ustawę

o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 9 maja 2018 r.
o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Art. 1. Ustawa

określa

szczególne

uprawnienia

świadczeniobiorców

posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej.
Art. 2. 1. Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)).
2. Wsparcie, o którym mowa w art. 1, jest realizowane przez świadczeniodawców,
o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 3. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 1, obejmuje zapewnienie dostępności
świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednich dla świadczeniobiorców posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Dostępność, o której mowa w ust. 1, zapewniana jest na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2))
wprowadza się̨ następujące zmiany:
1)

w art. 47 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust.
1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności.”;

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217,
2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730 i 771.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217,
2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730 i 771.

2
2)

w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i
1b, 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 kolejnością̨ ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.”;

3)

w art. 57 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) dla osób, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b.”;

4)

w art. 136 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dotyczącej świadczeń udzielanych
świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, kwota
zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez
dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy;”.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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