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Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(druk nr 595) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza zmiany w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej 

w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwiając udzielanie 

świadczeń zdrowotnych nie tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie 

medycyny rodzinnej, odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub 

posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, jak stanowi dotychczasowy art. 5 

pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

(zwanej dalej ustawą o świadczeniach), lecz także przez pediatrów i internistów (zmiana ta 

jest zawarta obecnym w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach). 

Ustawa modyfikuje też definicję podstawowej opieki zdrowotnej, obejmując nią także 

świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych. 

Nowelizacja wprowadza zmianę dotyczącą prawa wyboru nie tylko lekarza (pielęgniarki 

i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, jak dotychczas), lecz również świadczeniodawcy, 

udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (poz), spośród 

świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Zmiana ta jest uzasadniana sytuacją, która ma miejsce, gdy wybrany przez 

pacjenta lekarz (pielęgniarka lub położna) zmienią miejsce udzielania świadczeń lub 

zaprzestaną ich udzielania. Ponadto zwiększono do trzech razy prawo do bezpłatnego wyboru 

tych podmiotów przez pacjenta. 

Poza nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, znowelizowano siedem innych ustaw (art. 2–8) w zakresie, który wiąże się ze 
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zmianą ustawy o świadczeniach, przy czym w przypadku ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o Straży Granicznej dokonuje się również 

uzupełnienia prawa wyboru nie tylko lekarza i pielęgniarki poz, lecz także o prawo wyboru 

położnej poz. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 12, 

który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1849), będące podstawą prac legislacyjnych, 

wpłynęło do Sejmu 18 października 2013 r. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 

7 listopada 2013 r. na 53. posiedzeniu Sejmu, który skierował go do prac Komisji Zdrowia. 

21 listopada 2013 r. Komisja Zdrowia powołała podkomisję do prac nad projektem, 

a 19 marca 2014 r. przyjęła jej sprawozdanie (druk sejmowy nr 2228). W stosunku do 

projektu sprawozdanie rozszerza zakres art. 55 ustawy o świadczeniach (który wskazuje 

uprawnionych do udzielania świadczeń z zakresu poz), wprowadzając dla lekarzy 

wymienionych w art. 55 ust. 2a pkt 4-6 obowiązek odbycia kursu w dziedzinie medycyny 

rodzinnej organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 

W ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie 

o  Straży Granicznej sprawozdanie wprowadza uregulowanie dotyczące obok prawa wyboru  

lekarza poz i pielęgniarki poz, także położnej poz. Zdecydowano ponadto o wydłużeniu 

okresu vacatio legis, które projekt przewidywał na 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Podczas 64. posiedzenia Sejmu przeprowadzono drugie czytanie projektu ustawy 

i zdecydowano o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego czytania. 

Podczas prac legislacyjnych podnoszono wątpliwość co do zgodności art. 55 ust. 2a 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych (zakres pojęcia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
1)

. 

W dyskusji generalnie podkreślano zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych 

udzielanych dzieciom, a w szczególności uprawnienie wynikające z art. 57 ust. 1a (przy 

                                                

1) do projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 1849, a także do sprawozdania Komisji Zdrowia (druk 

sejmowy nr 2228) dołączono opinię ministra spraw zagranicznych o zgodności z prawem Unii Europejskiej; 

zgodnie z opinią dr hab. M. Szydły (Biuro Analiz Sejmowych) do projektu ustawy (druk 1849) nie ma w nim 

sprzeczności z przepisami dyrektywy. 
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stwierdzeniu w czasie badań przesiewowych u dzieci, występowania chorób wrodzonych, ich 

leczenie następuje bez skierowania). 

21 marca br. Sejm przyjął ustawę (za głosowało 232 posłów, przeciw było 6, 

wstrzymało się 196). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 lit. a – art. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach  

Art. 5 ustawy o świadczeniach zawiera słowniczek pojęć istotnych dla tej ustawy, 

a także stosowanych w innych ustawach (art. 2–8, art. 11). Uchylenie definicji lekarza 

podstawowej opieki stanowi ingerencję w konstrukcję ustawy, która, zgodnie z Zasadami 

techniki prawodawczej, zawiera definicje, mające potem dalsze zastosowanie. Pojęcie lekarza 

poz jest jednym z kluczowych pojęć ustawy o świadczeniach, a także należy do 

podstawowych w systemie opieki zdrowotnej, tymczasem zostaje wyeliminowane 

z właściwego dla niego miejsca, podczas gdy pozostają określenia: pielęgniarka podstawowej 

opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 25) i położna podstawowej opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 28). 

„Przeniesienie” pojęcia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do art. 55 ust. 2a, 

z zastosowaniem legislacyjnej techniki skrótu, o którym mowa w § 154 ZTP, nie jest 

prawidłowe, gdyż w istocie chodzi o definicję, którą łączy się z określeniem kwalifikacji osób 

uprawnionych do wykonywania tej funkcji. Zastosowana w taki sposób technika skrótu, ma 

stanowić umocowanie do stosowania pojęcia lekarza poz w dalszych przepisach ustawy, 

w rezultacie czego ten sam podmiot (tj. lekarz poz) nazywany jest w dwojaki sposób („lekarz, 

o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej” i „lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej” – już w dalszych przepisach ustawy występujących po 

art. 55 ust. 2a). Nie jest to zrozumiał dla adresata ustawy, a wręcz może być mylące (do 

oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń – § 10 ZTP). 

2) art. 1 pkt 3 lit. b – powstaje pytanie w związku z art. 55 ust. 2b, czy jego intencją jest, 

aby było zasadą, że lekarze z kwalifikacjami wymienionymi w ust. 2a pkt 4-6, są obowiązani 

do ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej? Trzeba zauważyć, że godnie z art. 12 

ustawy, program kursu ma zostać opracowany w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 

ustawy, więc trzyletni termin na ukończenie kursu de facto podlega skróceniu, co może być 

istotne dla osób objętych tym obowiązkiem. 
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3) art. 1 pkt 5 – powstaje wątpliwość, czy zastosowanie liczby mnogiej w redakcji 

dodawanego do art. 56 ust. 1a nie spowoduje zawężenia w stosowaniu tego przepisu (chorób 

wrodzonych tzn. dopiero wtedy, gdy będzie to więcej niż jedna choroba)? 

4) zgodnie z § 87 ZTP, zarówno w art. 1 w pkt 6, jak i w art. 7 w pkt 2 należało 

przytoczyć całe brzmienie zmienianej jednostki redakcyjnej. 

 

IV. Propozycje poprawek 

1) w art. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

lub 

d) posiadającego specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, 

lub 

e) posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub 

f) posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie pediatrii 

– udzielającego świadczeń z zakresu 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.”; 

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 1a, w ust. 1b w pkt 1 i 2  oraz w ust. 1d wyrazy 

„lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a” zastępuje się wyrazami „lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej”; 

3) w art. 1 w pkt 3: 

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy „lekarza , o którym mowa w art. 55 ust. 2a” zastępuje się 

wyrazami „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 
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b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a –1c w brzmieniu: 

„1a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać 

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie swoich kwalifikacji 

potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 

1b. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może także udzielać 

lekarz, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172). 

1c. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 13 

lit. d –f jest obowiązany w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń 

zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej ukończyć kurs w dziedzinie 

medycyny rodzinnej organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego. Koszty kursu pokrywa lekarz lub świadczeniodawca, z którym 

Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej.”,”; 

4) w art. 2: 

a) w pkt 1, w art. 56b: 

– w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy” 

zastępuje się wyrazami „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 

– w części wspólnej wyrazy „lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych” zastępuje się wyrazami „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, 

b) w pkt 2, w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy” 

zastępuje się wyrazami „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”; 

5) w art. 3, w ust. 7a w pkt 1 wyrazy „lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej 

ustawy” zastępuje się wyrazami „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”; 

6) w art. 4, w § 1a: 

a) wyrazy „lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy 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.)” zastępuje się wyrazami „lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej”, 

b) po wyrazie „ publicznych” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
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z późn. zm.)”; 

7) skreśla się art. 5 –8 oraz art. 11; 

8) w art. 12 wyrazy „art. 55 ust. 2a” zastępuje się wyrazami „art. 55 ust. 1c”. 

Ponadto: 

– w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w art. 142 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3;”;”. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


