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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych 

 
(druk nr 384) 

 
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.) 

Art. 3. 

1. Ubezpieczonymi są: 
1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z 
wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), 
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo 
korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium, 

3) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

- jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo 
ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68; 

4) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
niezamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte: 
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a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
11, poz. 74, z późn. zm.), 

b) ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, 
poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416). 

2. Ubezpieczonymi są także: 
1) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej 
obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i 
teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy 
nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebędący osobami, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, lub osoby, które uzyskały w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają 
z ochrony czasowej na jej terytorium, 

3) odbywający staż adaptacyjny, 
4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w 

języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, 
nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i 
niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

- jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68; 
5) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujący na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami 
podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 
ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3, ani nie są osobami uprawnionymi do 
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

6) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujący na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 
ust. 2 i 3. 

Art. 86. 
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1)  (uchylony); 
2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej; 
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3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części 
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18, 
przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, 
opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, 
a uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła 
lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza; 

5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka 

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia; 
7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn 
określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy; 

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 
9)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, opłaca wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta; 
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy 

rodzinie realizujące indywidualny program integracji; 
11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy 

społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub 
kierujący do uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek 
pomocy społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, 
o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych; 

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; 

13a) osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od 
podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

[14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa 
lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te 
odbywają lub będą odbywać studia;] 

<14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają 
ważną Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna 
prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać 
studia;> 

15)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 
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2.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15, a także 
osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły 
wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i 
niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu 
emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 
odrębnych przepisów, są finansowane z budżetu państwa. 

2a.  (uchylony). 
3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki 

samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 
rządowej. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów 
duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich 
odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku 
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 
przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego. 

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z 
budżetu państwa. 

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b, 
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do 
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. 


