
Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi, Dawca Przeszczepu

oraz
Zasłużony Dawca Przeszczepu

- szczególne uprawnienia
do świadczeń opieki zdrowotnej

- INFORMATOR -

Jeżeli łamane są Twoje 
prawa - zgłoś to!

w Dziale Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego w Katowicach

ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

 telefon: 32 735 05 45

lub

w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

ogólnopolska bezpłatna infolinia
Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 ul. Młynarska 46

 01-171 Warszawa

 sekretariat:
 telefon: 22 532 82 50

 faks: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

godziny urzędowania
Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach

(ul. Kossutha 13) oraz Delegatur Śląskiego OW NFZ:
w dni robocze:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
 wtorek: 8.00 - 18.00
środa: 8.00 - 16.00

 czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00

godziny urzędowania
Sekcji Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ:

w dni robocze:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

informacja Śląskiego OW NFZ
 ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

 telefon: 32 735 16 00
infolinia

(czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu)
tel. 801 002 903 – numer dla dzwoniących w kraju

 tel. 32 790 09 03 – numer dla dzwoniących
z zagranicy i z telefonów komórkowych

 faks: 32 735 15 71



Zasłużeni dawcy przeszczepu
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku Nr 164, 
poz.1027 z późn. zm.) zasłużeni dawcy przeszczepu 
mają prawo do:

      bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania,
zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym
zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, 
zgodnie z wykazem (art. 43 ust.1 pkt 1)
 
      bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które pacjent może
stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku
z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się
komórek i tkanek albo narządów (art. 43 ust.1 pkt 2)
 
      korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych
w aptekach (art. 47c)
 
      żywy dawca narządu ma prawo do badań mających
na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprow-
adzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobra-
nia narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, 
nie dłużej jednak niż przez 10 lat (art. 47a ust.1). 

Dokument potwierdzający uprawnienia:

Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana 
przez Ministra Zdrowia 

Dawcy przeszczepu

Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobiera-
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 z  późn. zm.) 
dawcy przeszczepu mają prawo do:

      korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
(art. 23) 

Dokument potwierdzający uprawnienia

Legitymacja Dawcy Przeszczepu wydana przez podmiot 
wykonujący działalność leczniczą, który pobrał szpik
lub inne regenerujące się komórki lub tkanki. 

 

Zasłużeni honorowi dawcy krwi

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.) zasłużeni honorowi dawcy krwi 
mają prawo do:

      bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, 
zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym zakresie 
zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie
z wykazem (art. 43 ust.1 pkt 1) 

      bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które świadczenio-
biorca może stosować w związku z oddawaniem krwi
lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regen-
erujących się komórek i tkanek albo narządów
(art. 43 ust.1 pkt 2) 

      korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach (art. 47c)

Dokument potwierdzający uprawnienia

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 
wydana przez Zarząd Okręgowy PCK 


