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Dz.U.2022.0.2561 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług 

aptecznych 

1. 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają: 

1) 

kobiety w ciąży; 

  

2) 

świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 1a i 1b; 

  

3) 

osoby, o których mowa w art. 43 uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i 

Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ust. 1; 

  

4) 

inwalidzi wojenni i wojskowi; 

  

5) 

żołnierze zastępczej służby wojskowej; 

  

6) 

cywilne niewidome ofiary działań wojennych; 

  

7) 

kombatanci; 

  

8) 

działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych; 

  

9) 

osoby deportowane do pracy przymusowej; 
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10) 

uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu 

wynosi co najmniej 30%; 

  

11) 

weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co 

najmniej 30%; 

  

12) 

dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza 

po chorobie COVID-19 - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa 

w art. 9a uprawnienia honorowego dawcy krwi w stanie zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280); 

  

13) 

żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ubezpieczenie zdrowotne żołnierzy 

zawodowych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze 

świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister 

Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych; 

  

14) 

żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 prawo 

wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza dentysty, szpitala i 

świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ust. 2 

ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze 

świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych. 

  

  

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 listy oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


