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Komunikat nr 56/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców 

w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków 
 
 

1. Osobom: 

 które są inwalidami wojskowymi,  

 które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7-8 ustawy  

z dn. 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin,  

 wymienionym w art. 42 i 59 ustawy za dn. 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki 

objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której 

mowa w art. 6 ust.1 pkt1lit.a ustawy o refundacji. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest 

książka inwalidy wojskowego lub wojennego z oznaczonym art. 42 lub 59 ww. ustawy 

W tej grupie uprawnienia do bezpłatnych leków dla żon i wdów  n i e  p r z y s ł u g u j ą ! 

 

2. Inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym 

utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach, inwalidach wojennych i osobach 

represjonowanych  uprawnionych do renty rodzinnej - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki  

o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Wymagane dokumenty: 

dla inwalidy wojennego – książka inwalidy wojennego wydana przez organ rentowy  

dla osoby represjonowanej – legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy 

 

dla żony inwalidy wojennego lub osoby represjonowanej: 

decyzja Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

lub: 

- zaświadczenie organu rentowego potwierdzające status małżonka z podaną podstawą prawną,  

- zaświadczenie z Urzędu skarbowego potwierdzające brak dochodów (potwierdzenie, że jest  

na wyłącznym utrzymaniu małżonka) 

- dokument potwierdzający istnienie małżeństwa  

 

dla wdowy po inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej: 

decyzja Dyrektora oddziału Wojewódzkiego NFZ 

lub  

- zaświadczenie organu rentowego potwierdzające status tej osoby z potwierdzeniem, że jest 

uprawniona do renty rodzinnej 


