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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 
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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 468) 

 

U S T A W A   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń 

opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych 

lub całodziennych; 

2) apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł 

umowę na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego objętych refundacją; 

<2a) ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – organizację udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu 

diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko 

przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu 

świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umów;> 

3) członek rodziny - następujące osoby: 

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo 

dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach 

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, 

a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na 

równi - bez ograniczenia wieku, 

b) małżonka, 

c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie 

domowym; 

4) felczer ubezpieczenia zdrowotnego - felczera lub starszego felczera udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

5) inwalida wojenny lub wojskowy - osobę, o której mowa w art. 6-8 lub w art. 30 

ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.); 
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5a) cywilna niewidoma ofiara działań wojennych - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 1824); 

6) instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę - instytucję wypłacającą rentę 

strukturalną zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych, przepisami o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

7) kombatant - osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.); 

<7a) kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – możliwość 

realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie 

etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń 

opieki zdrowotnej w danym zakresie;> 

8) korzystający - organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę 

organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. 

zm.); 

9) lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271); 

10) (uchylony); 

11) lek recepturowy - produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty 

lekarskiej; 

12)  (uchylony); 

13) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza: 

a) posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub 

b) odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 

c) posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej 

- udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którym 

Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest 

zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej; 

14) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza, lekarza dentystę będącego 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje 

zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

14a) migracja ubezpieczonych - korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby 

uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, 

zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o 
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udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z innymi oddziałami wojewódzkimi 

Funduszu, lub nabywanie przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, 

zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, leków i wyrobów 

medycznych, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową albo za częściową odpłatnością, w 

aptekach działających na terytorium innych oddziałów wojewódzkich Funduszu; 

15) minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 

1314); 

15a) Narodowy Rachunek Zdrowia - zestawienie wszystkich wydatków na ochronę 

zdrowia, uwzględniające źródła finansowania ochrony zdrowia, dostawców usług 

medycznych oraz funkcje tych usług, oparte na zasadach przejrzystości i rzetelności 

gromadzonych danych; 

16)  (uchylony); 

17) niepełnosprawny - osobę, o której mowa w art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92); 

17a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza 

godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej 

opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku 

nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, 

które nie jest stanem nagłym; 

18) odbywający staż adaptacyjny - odbywającego staż adaptacyjny wnioskodawcę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.) lub 

odbywającego staż adaptacyjny wnioskodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych 

działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 z 2004 r. Nr 96, 

poz. 959 oraz 2007 r. Nr 176, poz. 1238); 

19) osoba bezdomna wychodząca z bezdomności - osobę objętą indywidualnym 

programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami o pomocy społecznej; 

20) osoba pobierająca emeryturę lub rentę - osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym 

lub rentowym, pobierającą rentę socjalną albo rentę strukturalną na podstawie 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 

52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873) lub ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.), oraz osobę otrzymującą emeryturę 

lub rentę z zagranicy; 

21) osoba prowadząca działalność pozarolniczą - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
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22) osoba represjonowana - osobę, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego; 

23) osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji - osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a której 

przysługują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej 

z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji; 

24) osoba współpracująca - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, która ukończyła 

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, 

środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 

rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie 

zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w 

dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, 

środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 

rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i 

wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada 

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w 

podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz 

zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona 

lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

26) pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną 

będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód 

u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

27) podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne profilaktyczne, 

diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny 

ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; 

28) położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, która ukończyła szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, 

środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła 

kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, 

środowiskowo-rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa 

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
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pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada 

tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w 

podstawowej opiece zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje 

zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

<28a) poradnia przyszpitalna – ambulatorium podmiotu leczniczego prowadzącego 

szpital, zlokalizowane w budynku albo zespole budynków oznaczonych tym 

samym adresem co szpital, albo innymi adresami, ale położonych obok szpitala i 

tworzących funkcjonalną całość, w którym udzielane są te same lub zbliżone 

rodzajowo świadczenia co w szpitalu;> 

29) potrzeby zdrowotne - liczbę i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny 

być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy 

świadczeniobiorców; 

30) program zdrowotny - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki 

zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 

w określonym terminie osiągnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia 

określonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze środków publicznych; 

31) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

32) przepisy o koordynacji - przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych, określone w 

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 

stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób 

prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin 

przemieszczających się we Wspólnocie i rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z 

dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w 

sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 

najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich 

rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 

859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzającym przepisy rozporządzenia (EWG) nr 

1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie 

są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo oraz 

decyzje wydane na podstawie przepisów powyższych rozporządzeń; 

32a) rachunek - fakturę w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) lub rachunek w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749); 

33) stan nagły - stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, 

poz. 590 i Nr 160, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101); 
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33a) transport sanitarny - przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów 

wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających 

specjalnych warunków transportu; 

33b) środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696), zwanej dalej 

"ustawą o refundacji"; 

34) świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne 

rzeczowe i świadczenie towarzyszące; 

35)  świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości 

lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych 

w ustawie; 

36) świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich 

dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej; 

37) świadczenie zdrowotne rzeczowe - związane z procesem leczenia leki, wyroby 

medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki 

pomocnicze; 

38) świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki 

zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego; 

39) świadczenie wysokospecjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej lub procedurę 

medyczną spełniające łącznie następujące kryteria: 

a) udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania 

technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób 

udzielających świadczenia, 

b) koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki; 

40) świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z 

procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania; 

41) świadczeniodawca: 

a)  podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, 

b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe 

uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej, 

c)  (uchylona), 

d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i 

wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi; 

42) procedura medyczna - postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 

profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego 

przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej 

przy zastosowaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków 

pomocniczych; 
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42a) technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy 

wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne; 

43) ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia określone w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

44) ubezpieczenie społeczne rolników - ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

44a) uprawniony żołnierz lub pracownik - żołnierz lub pracownik wojska, o którym 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 

1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), który doznał urazu lub zachorował podczas 

wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa; 

44b) weteran poszkodowany - osobę posiadającą status weterana poszkodowanego 

nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 

działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203); 

45) wolontariusz - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

46)  wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 

wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, 

poz. 679). 

Art. 50.
 

1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest 

obowiązany przedstawić: 

[1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;] 

<1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego oraz osób, do 

których stosuje się art. 67 ust. 4–7;> 

2) dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż 

ubezpieczony. 

2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest 

wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, 

paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być 

okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia; 

2)   świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu 

art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w sposób 

określony w ust. 3. 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie 

dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 

poz. 565, z późn. zm.), sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla 

świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 

2 pkt 14 ustawy o refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
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w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) z zapewnieniem integralności i 

poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do 

przetwarzania tych danych. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, 

występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia integralności oraz poufności przetwarzanych danych. 

5. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer 

PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia 

dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony 

w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym 

mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

7. Świadczeniobiorca składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Posiadam prawo do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.". 

<7a. W sytuacji udzielania świadczeniobiorcy stacjonarnych albo całodobowych 

świadczeń opieki zdrowotnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje 

okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania 

świadczenia, nie dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu 

rozpoczęcia udzielania świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki 

zdrowotnej trwa dłużej - świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które 

obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.> 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz 

wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość 

świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - dane, o 

których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji 

potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie 

którego potwierdzono tożsamość. 

9. W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa 

przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 

159 i 742). Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności 

oświadczeń. 

11. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje 

udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób 
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wskazany w ust. 1, 3 lub 6. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki 

zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli 

świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami 

udzielonych jej świadczeń. 

12. Późniejsze niż przewidziane terminami określonymi w ust. 11, jednak w okresie nie 

dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu tych terminów, przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 6, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę 

zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia 

opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów. 

13. Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 11 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od 

dnia upływu terminów określonych w ust. 11. 

14. W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, 

potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie numeru PESEL osoby 

obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 

15. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki 

zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała 

to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji zwrotu kosztów świadczenia opieki 

zdrowotnej poniesionych przez Fundusz pomimo braku prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną, jeżeli: 

1)   w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo 

świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym 

dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub 

złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, 

2)   świadczeniobiorca w terminie przedstawił dokument potwierdzający prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w 

przypadkach określonych w ust. 11 

- o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo niebędącą 

świadczeniodawcą osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

16. W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 

1)   posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem 

potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to 

prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo 

<1a) potwierdzenia prawa do świadczeń w sposób określony w ust. 3 osób, o których 

mowa w art. 52 ust. 1, albo> 

2)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 

- osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia 

kosztów tego świadczenia. 
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17. 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. 

18. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 16, 

które Fundusz poniósł zgodnie z ust. 15, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 

wydaje decyzję administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość 

oraz termin płatności. Do postępowania w sprawach o ustalenie poniesienia kosztów 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

19. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 18, nalicza się odsetki ustawowe, 

poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności tych należności. 

20. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 18, jeżeli od dnia, w którym zakończono 

udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 15, upłynęło 5 lat. 

21. Należności, o których mowa w ust. 18, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 

22. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może umorzyć w całości albo w części 

spłatę należności ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 18, lub odroczyć spłatę tej 

należności, lub rozłożyć ją na raty, stosując odpowiednio zasady określone w art. 56-58 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 

późn. zm.). 

Art. 54. 

1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to 

prawo. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać numer PESEL świadczeniobiorcy. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się po: 

1)   przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów 

potwierdzających: 

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego, 

b)  zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

3)   stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4)   stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w pkt 2. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku 

stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki 

zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji, o której mowa w 

ust. 1, również z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. 
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[6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z urzędu lub na wniosek 

właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wójt (burmistrz, prezydent) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy jest obowiązany 

dostarczyć niezwłocznie kopię tej decyzji właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu 

Funduszu.] 

<6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent) 

gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy jest 

obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, kopię tej decyzji 

właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu.> 

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, 

przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

1)   dzień złożenia wniosku, 

2)   w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia 

- chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z urzędu przez wójta (burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia określonego w decyzji przez 

okres 90 dni od tego dnia. 

9. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 2, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie 

decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 7 i 8: 

1)   świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub 

2)   w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10. 

10. Świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na swoje 

miejsce zamieszkania o: 

1)   każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej; 

2)   objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. 

11. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do 

załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej. 

12. Przepisów ust. 1-11 nie stosuje się do medycznych czynności ratunkowych udzielanych 

świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przez jednostki systemu, o których mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, w warunkach pozaszpitalnych. 

 

Art. 57. 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są 

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń: 

1) ginekologa i położnika; 

2) dentysty; 
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3) dermatologa; 

4) wenerologa; 

5) onkologa; 

6) okulisty; 

7) psychiatry; 

8) dla osób chorych na gruźlicę; 

9) dla osób zakażonych wirusem HIV; 

10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów; 

10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych; 

11) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji 

psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego; 

12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 

13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

<3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być 

udzielane również w poradni przyszpitalnej.> 

 

[Art. 135. 

1. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne. 

2. Fundusz realizuje zasadę jawności umów przez zamieszczenie na swojej stronie 

internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty 

zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, 

rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby 

jednostek rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki 

zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w szczególności: punkt, porada, 

osobodzień) wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a 

także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej 

ze wszystkich zawartych umów. 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.] 

<Art. 135. 

1. Oferty złożone w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne. 

2. Fundusz realizuje zasadę jawności: 

1) umów – przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej 

zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania 

Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, 

liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, 

liczby jednostek rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości 

świadczenia opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w 

szczególności: punkt, porada, osobodzień) wyrażających wartość świadczenia 

oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania 
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Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych 

umów; 

2) ofert, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które 

zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę – w szczególności przez 

umożliwienie wglądu do tych ofert. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zamieszcza się w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.> 

 

Art. 142. 

1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert; 

2) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, o 

których mowa w art. 146 pkt 3; 

3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. 

3. Oświadczenia lub wyjaśnienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub 

telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W części niejawnej konkursu ofert komisja może: 

[1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają 

najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;] 

<1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej i ich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny 

w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;> 

2) nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami 

w celu ustalenia: 

1) liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. 

7. Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile 

w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent. 

 

 

Art. 154. 

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu 
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postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione 

po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do 

czasu jego rozpatrzenia. 

3. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję 

administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w 

terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

[4. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje odwołanie do 

Prezesa Funduszu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

5. Świadczeniodawca wnosi odwołanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

6. Prezes Funduszu rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od 

dnia jego otrzymania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. Decyzja Prezesa 

Funduszu podlega natychmiastowemu wykonaniu.] 

<4. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu świadczeniodawcy 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4, składa się do 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji, o której mowa w ust. 3. 

6. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. Decyzja dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Funduszu wydana na skutek ponownego rozpatrzenia 

sprawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.> 

<6a. Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 1–6, są świadczeniodawca, który 

złożył odwołanie, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, o którym mowa w ust. 4, oraz świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.> 

[7. W przypadku uwzględnienia odwołania, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się 

ponownie postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Do ponownie przeprowadzanego postępowania stosuje się odpowiednio art. 

144 pkt 1 oraz art. 145.] 

<7. W przypadku uwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadza się 

postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który złożył wskazane 

odwołanie, chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawiera się z jednym świadczeniodawcą na danym 

obszarze. W takim przypadku dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ponownie 

przeprowadza postępowanie w sprawie zawarcia umowy.> 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. 
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Art. 156. 

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być zawarta na czas 

nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Prezesa 

Funduszu. 

<1a. W przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej, okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

1b. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej w sytuacji, w której świadczenia w danym zakresie udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej były udzielane przez jednego świadczeniodawcę na 

określonym obszarze, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może dokonać 

zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze 

świadczeniodawcą w tym zakresie na obszarze sąsiadującym z tym obszarem, na 

okres nie dłuższy niż określony w ust. 1a. 

1c. Dokonując zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa 

w ust. 1b, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu bierze pod uwagę 

konieczność zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 

potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców oraz uwarunkowania komunikacyjne. 

1d. Zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1a i 

1b, wymaga uzyskania zgody Prezesa Funduszu. 

1e. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany niezwłocznie 

przeprowadzić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń objętych umową, której okres 

obowiązywania został przedłużony na podstawie ust. 1a i 1b, w przypadku gdy takie 

postępowanie nie zostało wszczęte albo zakończone.> 

2. W przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres 

dłuższy niż rok świadczeniodawca przez okres obowiązywania umowy nie może ubiegać 

się o zawarcie nowej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym 

zakresie i dotyczącej tego samego przedmiotu. Nie dotyczy to przypadku, gdy spełnione 

są przesłanki do zawarcia umowy określone w art. 144 pkt 2 lub 3. 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. 

poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766) 

 

Art. 70. 

[1. Świadczenia chemioterapii niestandardowej określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d ustawy, o której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, realizowane przed tym dniem, są realizowane na 

dotychczasowych zasadach nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.] 

<1. Świadczenia chemioterapii niestandardowej określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d ustawy, o której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, realizowane przed tym dniem, są 

realizowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 

2014 r.> 
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2. [W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być kierowane do 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wnioski 

świadczeniodawcy dotyczące rozpoczęcia realizacji świadczeń chemioterapii 

niestandardowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, o 

której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy.] <W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być 

kierowane do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

wnioski świadczeniodawcy dotyczące rozpoczęcia realizacji świadczeń chemioterapii 

niestandardowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, o 

której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.> Wnioski te są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 

Świadczenia chemioterapii niestandardowej realizowane na podstawie tych wniosków są 

realizowane przez okres określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, o 

której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy.  

3. Do kontynuacji u świadczeniobiorcy chemioterapii niestandardowej danym lekiem w 

danym wskazaniu, stosuje się ust. 2 zdanie drugie i trzecie. 

4. Świadczenia chemioterapii niestandardowej określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d ustawy, o której mowa w art. 63 w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie mogą być realizowane przy wykorzystaniu 

leku, który został dopuszczony do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne, po dniu 31 grudnia 2011 r. 

5. Jeżeli podmiot odpowiedzialny złoży wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, 

dotyczący leku stosowanego w świadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wskazań 

do stosowania zgodnych z określonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, w terminie do dnia 

31 grudnia 2012 r., opłat, o których mowa w art. 32 i art. 35 ust. 3 nie pobiera się. 

 

 

U S T A W A  z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742)  

 

Art. 11. 

[1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 w 

zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 25 

ust. 1a-1f ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć 

umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o 

której mowa w art. 1, stosuje się. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2014 r.] 

1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 w 

zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 

25 ust. 1a–1f ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.  

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może 

zawrzeć umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w 
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przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku 

przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o 

której mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2016 r. 

4. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie 

wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą z powodu niespełnienia wymogu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, 

o której mowa w art. 1, podlegają umorzeniu z mocy prawa.  

5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie podlega odrzuceniu w postępowaniu w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferta złożona przez oferenta nie 

spełniającego wyłącznie warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której 

mowa w art. 1. 

 

 

 


