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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 5 czerwca 2012 r. Stanowił przedłożenie rządowe, 

skierowane do Komisji Zdrowia, która przyjęła sprawozdanie 24 lipca br. W treści projektu 

dodano zmianę w art. 50a ustawy nowelizowanej oraz delegację dla ministra właściwego do 

spraw zdrowia do wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 192 ust. 2 ustawy 

nowelizowanej, zmieniając ponadto dzień wejścia w życie ustawy i przyjmując zasadę, że 

cała ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. (projekt przewidywał jej wejście 

w życie z dniem 1 października 2012 r., z jednym wyjątkiem, który miał wejść w życie 

z dniem 1 grudnia 2012 r.). Sprawozdanie Komisji Zdrowia (druk sejmowy nr 600) zawiera 

wniosek mniejszości (jeden), dotyczący skreślenia art. 5 (regulującego w latach 2013-2022 

maksymalny limit kosztów wynagrodzeń NFZ z tytułu realizacji zadań i maksymalny limit 

wydatków budżetu państwa na finansowanie w urzędach skarbowych wynagrodzeń z tytułu 

realizacji wprowadzonych ustawą zadań – ściągania kosztów udzielonych świadczeń opieki 

zdrowotnej pomimo braku prawa do nich).  

Podczas drugiego czytania, które odbyło się na 19. posiedzeniu Sejmu, zgłoszono 

jedną poprawkę (eliminującą legitymację szkolną spośród dokumentów okazywanych przy 

ubieganiu się o świadczenie opieki zdrowotnej, potwierdzających tożsamość 

świadczeniobiorcy). Komisja Zdrowia rekomendowała Sejmowi odrzucenie tej poprawki. 

W trzecim czytaniu Sejm odrzucił wniosek mniejszości oraz poprawkę.  

Za ustawą oddano 233 głosy, przeciw - 40, wstrzymało się 171 posłów. 

III. Uwagi  

1. W art. 1 w pkt 4 w lit. a, dotyczącej art. 50 w ust. 6 ustawy nowelizowanej 

przewidziano możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie 

do świadczeń opieki zdrowotnej. Ust. 7 zawiera treść klauzuli jaka ma być w nim zawarta, zaś 

ust. 8 wymienia obligatoryjne elementy tego oświadczenia, do których zalicza m. in. 

wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W art. 50 w ust. 10 ustawy 

nowelizowanej zawarto delegację dla ministra właściwego do spraw zdrowia, w której określi 

on wzór tego oświadczenia. Budzi wątpliwość w art. 50 w ust. 8 uznanie za obowiązek 

świadczeniobiorcy wskazania w jego oświadczeniu podstawy prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej, ponieważ może to być dla niego zbyt trudne - w zakresie jego wiedzy znajduje 

się często jedynie to, że jest zatrudniony i z tego tytułu przysługuje mu ubezpieczenie 

zdrowotne, nie będzie potrafił wskazać konkretnej podstawy prawnej dla świadczenia, o które 

się ubiega. Pojęcie podstawa prawna zdecydowanie wymaga szczegółowości. Co najwyżej 

świadczeniobiorca będzie w stanie wskazać jedynie skąd wywodzi swoje uprawnienie 



do ubiegania się o świadczenie zdrowotne, w konsekwencji więc taka redakcja ust. 6 może się 

stać barierą do złożenia oświadczenia (także przyjęcia go przez podmiot udzielający 

świadczenia, który dokona oceny formalnej tego oświadczenia). Z drugiej strony delegacja 

dla ministra zdrowia, zawarta w ust. 10 nie upoważnia go do rozszerzenia zakresu treści ujętej 

w rozporządzeniu, a wytyczna do treści tego rozporządzenia jest bardzo enigmatyczna: mając 

na względzie zapewnienie czytelności oświadczeń - jak należy zrealizować taką wytyczną 

w rzeczywistości? nie wskazuje ona na uprawnienie, z którego świadczeniobiorca wywodzi 

swoje prawo do świadczeń. Czy nie będzie więc de facto problemu z dostępnością do 

świadczeń, przy składaniu oświadczeń przez uprawnionych (z jednej strony) 

i w zrealizowaniu delegacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia (z drugiej)?  

2. W art. 1 w pkt 4 w lit. b, dotyczącej art. 50 ust. 17 ustawy nowelizowanej 

następuje odesłanie do przepisu ust. 16 pkt 2. Ust. 16 pkt 2 odnosi się do złożenia 

oświadczenia o przysługującym prawie do świadczenia (w sytuacji braku prawa 

do świadczenia), w odesłaniu zawartym w ust. 17 chodzi natomiast o wyłączenie 

przewidzianego ustawą rygoru obowiązku uiszczenia kosztów udzielonego świadczenia, 

do którego nie było prawa. A więc określenie „Przepisu ust. 16 pkt 2 nie stosuje się do osoby 

[która w chwili składania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, działała 

w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej]” oznacza w istocie, że: „Obowiązek uiszczenia kosztów świadczenia opieki 

zdrowotnej nie dotyczy [osoby, która w chwili składania oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 6, działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej]”. Treść ust. 17 daje się zrekonstruować bez dokonywania 

zmian w tym ustępie, ale trzeba wskazać, że jego redakcja jest niefortunna znaczeniowo 

i logicznie. 

3. W nowelizacji dokonano zmian mających na celu wprowadzenie funkcjonalnego 

systemu ochrony danych identyfikujących funkcjonariuszy CBA (jak zgłaszanie do 

ubezpieczenia zdrowotnego, opłacanie i ewidencjonowanie składek na ubezpieczenie, 

zgłoszenie o wyrejestrowanie z ubezpieczenia funkcjonariuszy i członków ich rodzin). 

Przepisy te działają od dnia wejścia w życie ustawy i na przyszłość, powstaje pytanie jak 

dokonuje się ochrony danych funkcjonariuszy dotychczasowych, pozostających w stosunku 

służby w CBA w dniu wejścia w życie ustawy, czy pozostawiono to systemowi, dla którego 

stanie się od 1 stycznia 2013 oczywiste działanie w sposób całościowy?  

Bożena Langner 

Główny legislator 


