
                        Narodowy Fundusz Zdrowia  

                            Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku   

                               ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk 
                            tel. 58 75-12-518, fax. 58 75-12-516, e-mail: sekretariat@nfz-gdansk.pl 

1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza 

kolejnością w aptekach i placówkach medycznych 

przysługuje: inwalidom wojennym i wojskowym, 

kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi 

lub zasłużonym dawcom przeszczepu; weteranom działań 

poza granicami państwa; 

 

 

 

2. Prawo do korzystania bez skierowania z 

ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych 

każdego typu przysługuje: inwalidom wojennym  

i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym 

ofiarom działań wojennych; osobom represjonowanym , 

weteranom działań poza granicami państwa; 

 

3. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki przysługuje: 

weteranom działań poza granicami państwa , inwalidom 

wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom 

pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom 

i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach 

wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych    

do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które 

doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami 

wojennymi  oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań  

wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki 

objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających  

do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia. 

 

4. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia 

w przedmioty  ortopedyczne  

i środki pomocnicze przysługuje: inwalidom wojennym  

i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych lub osobom represjonowanym.  

  

 

W przypadku braku respektowania wymienionych 

uprawnień przez świadczeniodawcę należy zwrócić się  

do Dyrekcji placówki lub Działu Skarg i Wniosków 

Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Pomorskiego 

Oddziału NFZ: tel.58 32-18-626; 58 32-18-635. 

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203). 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). 


