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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 468) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z wolą projektodawcy wyrażoną w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy 

nr 1785), celem dokonywanych zmian było: zwiększenie gwarancji wysokiej jakości 

i kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej, usprawnienie postępowania odwoławczego 

od rozstrzygnięć komisji konkursowej w postępowaniach o zawarcie umów o udzielanie 

świadczeń, wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu obowiązywania umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku ryzyka braku zabezpieczenia 

udzielania tych świadczeń i dookreślenie sposobu realizacji zasady jawności umów 

i postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń. 

Realizując to zamierzenie, nowelizacja uzupełnia podstawowe pojęcia ustawy 

o definicje: ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowości 

udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, co pozwoliło na dalsze zastosowanie ich 

w przepisach regulujących postępowanie konkursowe. Ponadto wyodrębniono pojęcie 

poradni przyszpitalnej, wprowadzając możliwość udzielania w niej ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych i odrębnego zawierania umów na te świadczenia. Dokonano 

także uściśleń w zakresie istniejących uregulowań dotyczących obowiązku potwierdzania 

prawa do świadczeń.  

Należy zwrócić uwagę na istotną zmianę w zakresie postępowania odwoławczego 

w postępowaniu o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 154 ust. 4-

 7, ustawy, o której mowa w art. 1), przenoszącą je na poziom oddziału wojewódzkiego NFZ 

– od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie 

zaś odwołanie do Prezesa NFZ. Ponadto wprowadzono możliwość przedłużenia (lub zmiany), 

za zgodą Prezesa NFZ, obowiązujących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (jednak 
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nie dłużej niż na 6 miesięcy) w sytuacji wystąpienia ryzyka niemożliwości zabezpieczenia 

udzielania świadczeń. Od uregulowania zawartego w art. 156 ust. 1a-1e ustawy 

nowelizowanej w art. 1, regulującego powyższą materię i przewidzianego na stałe, należy 

odróżnić rozwiązanie przyjęte z uwagi na nadchodzący rok 2014, w związku z obawą 

niezakończenia postępowań w stosownym czasie (art. 4 ustawy nowelizującej). 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących nowych definicji dodanych w słowniczku ustawy oraz możliwości udzielania 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w poradni przyszpitalnej (art. 1 pkt 1 i 4), które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przedmiotem prac był projekt rządowy, pierwotnie zatytułowany: o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 1785), który wpłynął do 

Sejmu 2 października 2013 r. Skierowano go do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu przez 

Komisję Zdrowia.  

Komisja w toku prac rozszerzyła zakres projektu (druk sejmowy nr 1800). W części 

odnoszącej się do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (art. 1) wprowadzono uściślenia dotyczące obowiązku potwierdzania prawa do 

świadczeń (art. 1 pkt 2 i 3 ustawy nowelizującej), a w zakresie postępowania odwoławczego 

w postępowaniu w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, zmieniono treść art. 154 

ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(art. 1 w pkt 7 lit. c ustawy nowelizującej), odnoszący się do uwzględnienia odwołania.  

Ponadto wprowadzono dwie zmiany zawarte w art. 2 i art. 3 ustawy nowelizującej. 

Pierwsza z nich odnosi się do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia i obejmując materię świadczeń chemioterapii niestandardowej, przedłuża o rok 

dotychczasowe zasady jej stosowania. Druga zmiana dotyczy ustawy o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w części dotyczącej 

stosowania przepisów o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń 

medycznych, przesuwa termin o 2 lata.  
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Komisja zrezygnowała z dokonywania zmiany w ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej, która przewidywała wyłączenie jej stosowania w odniesieniu do kontroli 

świadczeniodawców przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

Podczas drugiego czytania na 51. posiedzeniu Sejmu zgłoszono dwie poprawki 

zmierzające do wykreślenia proponowanego w projekcie wyodrębnienia poradni 

przyszpitalnej jako ambulatorium podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym 

mogą być udzielane ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Komisja Zdrowia 

rekomendowała Sejmowi przyjęcie tych poprawek, jednak Izba podczas trzeciego czytania 

podtrzymała brzmienie uregulowań zawartych w sprawozdaniu Komisji, odrzucając obie 

poprawki. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 228 osób, przeciw było 137, wstrzymało się 60 

posłów. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Wątpliwość budzi celowość posłużenia się w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w art. 5 w pkt 2a, 

wyrazów: w szczególności. W słowniczku do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

dodano pojęcie ciągłości udzielanych świadczeń, ale jego definicja jest w założeniu na tyle 

ogólna, że zapewnia elastyczność jego rozumienia i tym samym możliwości stosowania. 

Określenie w szczególności czyni z zamierzonego niedookreślenia pojęcie nadmiernie 

nieostre.  

2. Podobnie w zakresie art. 1 pkt 1 lit. b, przy czym zawarto tam dodatkowo niejasne 

(a jest to część ustawy wyjaśniająca znaczenia) określenie struktura świadczeń opieki 

zdrowotnej). 

3. Ustawa wprowadza modyfikację w postępowaniu odwoławczym, w stosunku do 

zasad przyjętych w systemie prawnym, zgodnym z modelem przyjętym w K.p.a. Powstaje 

wątpliwość, czy na gruncie tej regulacji (art. 1 pkt 7, art. 154 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) zostaje zachowana zasada 

dwuinstancyjności, przewidująca wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dla sytuacji, 

w których nie ma organu wyższego stopnia (od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 

ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, strona niezadowolona 

z decyzji może zwrócić się do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, art. 127 K.p.a.). 
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Nie kwestionując podniesionych w uzasadnieniu argumentów na rzecz takiego uregulowania, 

trzeba zauważyć, że modyfikacja przyjęta w ustawie, przenosząca postępowanie odwoławcze 

na poziom wojewódzkiego oddziału NFZ-u, dokonywana jest z potrzeby doraźnego 

zaradzenia zaistniałej sytuacji faktycznej i jako taka z punktu widzenia systemu prawnego 

musi budzić zastrzeżenia. Ponadto każde odstępstwo od zasad może stanowić pierwsze 

ogniwo dokonywania dalszych wyłomów w systemie, co także nie jest wskazane. 

4. Budzi wątpliwość art. 3 (opóźnienie stosowania przepisów dotyczących obowiązku 

zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych - w dotychczasowym stanie 

prawnym termin przewidziano od 1 stycznia 2014 r, ustawa zaś zakłada 1 stycznia 2016 r.), 

co do spójności z materią przedłożenia rządowego (por. w/w cele projektu ustawy zawartego 

w druku sejmowym nr 1785). 

Niezależnie od tej wątpliwości powstaje pytanie o celowość pominięcia w nowelizacji 

zawartej w art. 3, dotyczącej art. 11 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw, jedynie ust. 1-3, pozostawiając niezmieniony jego ust. 5. Powoduje 

to, że mimo przesunięcia w czasie stosowania przepisów zawartych w art. 11 ust. 1-3, 

w postępowaniu o zawarcie umowy, oferta niespełniająca wyłącznie warunku zawarcia na 

rzecz pacjentów umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych (powoływany art. 17 

ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o działalności leczniczej) podlega odrzuceniu. 

5. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście intencją projektodawców było wejście życie 

w późniejszym terminie niż ustawa, art. 1 pkt 1 i 4, czy też jedynie celowe jest to w stosunku 

do art. 1 pkt 1 lit c (poradnia przyszpitalna) i pkt 4 (możność udzielania ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych w poradni przyszpitalnej)? Wprowadzone pojęcia w art. 1 

w pkt 1 w lit. a i b mają bowiem odzwierciedlenia w treści art. 1 pkt 6 (kompetencje komisji 

konkursowej w części niejawnej konkursu ofert, art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy), który ma 

obowiązywać wcześniej. 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


