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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 688) 

 

U S T A W A   z dnia ustawie 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. 1. 

Ustawa określa: 

1) warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

2) zasady i tryb finansowania świadczeń, o których mowa w pkt 1; 

2a)  zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń 

gwarantowanych; 

3) zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń, o 

których mowa w pkt 1; 

4) zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego; 

5)  podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 

2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 

dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i 

rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze 

objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 

344 z 29.12.2010, str. 1); 

6) zasady funkcjonowania, organizację i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego 

dalej "Funduszem"; 

[6a)  zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych, zwanej dalej "Agencją";] 

<6a) zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej „Agencją”;> 

7) zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją świadczeń, o 

których mowa w pkt 1. 

Art. 3. 

1. Ubezpieczonymi są: 
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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, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem 

zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, 

2a) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą albo korzystają 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: 

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, którzy nie posiadają 

obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym i nie są osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt 

czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt 

tolerowany;] 
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<2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, 

postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają 

obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są osobami, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, 

zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej 

terytorium;> 

[2a)  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.] 

<6) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a, 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. 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; 
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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,] 

<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 

uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce 

naukowej prowadzącej studia doktoranckie – 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.); 

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) (uchylony); 
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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 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 
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z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

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, chorób wewnętrznych 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 pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co 
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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; 

<29a) program polityki zdrowotnej – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z 

zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, 

umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających 

na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy 

stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, 

realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu 

terytorialnego;> 
[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;] 

<30) program zdrowotny – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu 

opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, 

umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających 

na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy 

stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, 

realizowany i finansowany przez Fundusz;> 

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 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 

883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są 

jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje 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); 
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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); 

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;] 

<38) świadczenie towarzyszące – zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia 

wyżywienie w szpitalu lub w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz 

transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza przedsiębiorstwem podmiotu 

leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla 

danego świadczenia gwarantowanego;> 

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 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zastosowaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych; 

<42a) taryfa świadczeń – zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi 

im wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których 

zasady finansowania określa ustawa o refundacji;> 

<42b) 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. 7. 

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy w szczególności: 

[1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

gminy; 

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;] 

<1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

gminy; 

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach polityki 

zdrowotnej;> 

3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających 

do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich 

skutkami; 

4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców gminy. 

2. Do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w 

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy. 

3. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w 
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ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o pomocy społecznej. 

4. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o 

którym mowa w ust. 2 i 3. 

Art. 8. 

Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 

[1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z 

rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji 

z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu 

programach zdrowotnych;] 

<1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie 

powiatu programach polityki zdrowotnej;> 

3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w 

zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; 

4) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na 

rzecz ochrony zdrowia; 

5) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. 

Art. 9. 

Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności: 

[1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z 

rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po 

konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami; 

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa 

programach zdrowotnych;] 

<1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami;  

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa 

programach polityki zdrowotnej;> 

3) opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących realizacji 

zadań w zakresie ochrony zdrowia; 

4) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym 

restrukturyzacji w ochronie zdrowia; 

5) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców województwa. 

[Art. 10. 

1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy w szczególności: 

1) ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa; 
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2) ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego 

roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych 

oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok. 

2. Informacje o programach zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 1, 

art. 8 pkt 1 i art. 9 pkt 1, zawierają w szczególności: 

1) nazwę programu zdrowotnego; 

2) określenie jednostki samorządu terytorialnego opracowującej, wdrażającej, realizującej 

i finansującej program zdrowotny; 

3) rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu 

zdrowotnego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz 

terminy przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzór dokumentu 

zawierającego te informacje, biorąc pod uwagę zakres danych określonych w ust. 2.] 

 

<Art. 10. 

1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy w szczególności: 

1) ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego; 

2) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego 

każdego roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku 

programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej 

planowanych na ten rok. 

2. Informacje o programach polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, art. 7 

ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 9 pkt 1, zawierają w szczególności: 

1) nazwę programu polityki zdrowotnej; 

2) określenie podmiotu opracowującego, wdrażającego, realizującego i finansującego 

program polityki zdrowotnej; 

3) rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu 

polityki zdrowotnej. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz 

terminy przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzór 

dokumentu zawierającego te informacje, biorąc pod uwagę zakres danych 

określonych w ust. 2.> 

Art. 11. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą należy w 

szczególności: 

1) prowadzenie oraz współuczestniczenie w prowadzeniu edukacji w zakresie 

zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z negatywnym wpływem na 

zdrowie czynników środowiskowych i społecznych; 

[2) ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami 

wojewódzkimi;] 
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[3) opracowywanie i finansowanie oraz ocena efektów programów zdrowotnych, a także 

nadzór nad ich realizacją;] 

<3) opracowywanie, finansowanie i ocena efektów programów polityki zdrowotnej, a 

także nadzór nad ich realizacją;> 

3a)  kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych; 

[4)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie art. 15 ust. 2 pkt 12; 

4a)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz innych świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w stosunku 

do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji;] 

<4) finansowanie z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw zdrowia, świadczeń gwarantowanych w zakresie określonym 

w ustawie, w tym w stosunku do osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

4a) planowanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa, o której 

mowa w art. 97 ust. 8;> 

5) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi o charakterze regionalnym lub 

ogólnokrajowym działającymi na rzecz ochrony zdrowia; 

6) sprawowanie nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym w 

dziale VII; 

7) zatwierdzanie planu finansowego Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych; 

8) opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu; 

9) przedkładanie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia następnego roku 

sprawozdania rocznego z działalności Funduszu przygotowanego w trybie, o którym 

mowa w art. 187; 

<9a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Funduszu, zastępców Prezesa Funduszu, 

członków Rady Funduszu, dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i 

członków rad oddziałów wojewódzkich Funduszu;> 

10)  sprawowanie nadzoru nad Agencją; 

11)  zatwierdzanie sprawozdań finansowych Agencji. 

1a. Minister właściwy do spraw zdrowia oblicza średnie koszty, o których mowa w art. 94 i 

95 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72, uwzględniając w szczególności Narodowy 

Rachunek Zdrowia. 

1b. Narodowy Rachunek Zdrowia opracowywany jest na podstawie badań prowadzonych na 

zasadzie obowiązku w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). 

1c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny 

Urząd Statystyczny, organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu 

terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne instytucje podejmujące czynności w zakresie 

organizowania, finansowania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych udzielają nieodpłatnie informacji koniecznych do obliczeń, o których 

mowa w ust. 1a. 
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1d. Na potrzeby obliczeń, o których mowa w ust. 1a, przez świadczenia opieki zdrowotnej 

udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego należy rozumieć wszystkie świadczenia 

opieki zdrowotnej, których koszt został poniesiony przez jednostki należące do sektora 

finansów publicznych, wymienione w przepisach o finansach publicznych. 

2. Do zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie objętym ustawą 

należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki finansowej Funduszu na zasadach 

przewidzianych w niniejszej ustawie; 

2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zdrowia, oraz przedkładanie sprawozdania wraz z opinią ministra 

właściwego do spraw zdrowia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 

roku następującego po roku, którego to sprawozdanie dotyczy. 

 

[Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, 

2)  o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9-11, art. 12a oraz art. 26 

- uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie 

skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.] 

<Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, 

2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–11, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 26 

– uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność 

zapewnienia skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

[Art. 15a. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia realizuje zadania, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

4 i 4a, w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych, na podstawie umowy zawartej ze 

świadczeniodawcą. Środki publiczne uzyskane na podstawie umowy świadczeniodawca 

przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z jej realizacją. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie stron; 

2) określenie rodzaju i liczby świadczeń wysokospecjalistycznych; 

3) określenie okresu, na który jest zawierana umowa; 

4) cenę za świadczenie wysokospecjalistyczne; 

5) tryb rozliczeń oraz terminy przekazywania należności za udzielone świadczenia 

wysokospecjalistyczne; 

6) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za 

wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia, a także rozwiązanie umowy bez 

wypowiedzenia. 

3. Ceny świadczeń wysokospecjalistycznych ustala się w wyniku negocjacji ze 

świadczeniodawcami, biorąc pod uwagę w szczególności: 
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1) koszty przedstawiane przez świadczeniodawców, uwzględniające koszty udzielenia 

świadczenia wysokospecjalistycznego; 

2) ceny świadczeń wysokospecjalistycznych określone w umowach zawartych w dwóch 

poprzednich latach. 

4. Wzrost cen świadczeń wysokospecjalistycznych w kolejnym roku budżetowym nie może być 

wyższy niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 

poprzedzającym rok, w którym zawierane są umowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

39, poz. 353, z późn. zm.). 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje wyboru świadczeniodawców w drodze 

konkursu ofert, biorąc pod uwagę: 

1) wysokość środków finansowych planowanych na świadczenia wysokospecjalistyczne na 

rok kalendarzowy, w którym świadczenia mają być udzielane; 

2) jakość udzielanych świadczeń wysokospecjalistycznych, w szczególności: 

a) kwalifikacje personelu, 

b) wykorzystywany sprzęt specjalistyczny. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania i 

przeprowadzania konkursu ofert, o którym mowa w ust. 5, mając na celu przeprowadzenie 

konkursu w sposób sprawny i bezstronny.] 

Art. 20. 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w 

ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i 

godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

<1a. Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się 

świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. 

 1b. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się 

każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego 

świadczeniodawcę.> 

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń 

świadczeniobiorcy; 

2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz 

uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; 

3) wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego: 

a) numer kolejny, 

b) datę i godzinę wpisu, 

c) imię i nazwisko świadczeniobiorcy, 

d) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość świadczeniobiorcy, 

e) rozpoznanie lub powód przyjęcia, 

f) adres świadczeniobiorcy, 

g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą 

lub jego opiekunem, 

h) termin udzielenia świadczenia, 

i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu 

- w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie 
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świadczenia; 

4) wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy 

oczekujących na udzielenie świadczenia. 

<5) dołącza do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony 

przez świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

na podstawie skierowania.> 

<2a. Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał 

skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z 

listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału 

skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). 

2b. W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku 

rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy 

oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5> 

3. Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest 

równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej. 

4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji 

medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę. 

5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady 

sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 11. 

6. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list 

oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań. 

7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego 

niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym 

świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje 

odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o 

nowym terminie. 

[8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania 

terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie 

terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje 

świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany 

kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku 

zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.] 

<8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki  zdrowotnej, a które 

uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, 

świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie 

terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. 

Przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody 

na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, 

świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego 

świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie 

zgłoszenia.> 
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9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie 

określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki 

zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę. 

[10. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania 

świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego 

świadczeniodawcy.] 

<10. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może 

wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.> 

<10a. W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, 

który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez 

innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w danym zakresie. 

10b. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolejność 

przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył 

wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

10c. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o 

wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się 

świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Za 

wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty. 

10d. Oddział wojewódzki Funduszu informuje w każdy dostępny sposób 

świadczeniobiorców wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który 

zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o 

możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych 

świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

z tym oddziałem, oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. 

10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, 

świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że 

uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.  

10f. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany 

zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 

niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku 

przywrócenia na listę oczekujących przepis ust. 10b stosuje się odpowiednio. 

10g. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń, o których mowa w ust. 1, prowadzi się 

w postaci elektronicznej.> 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kryteria 

medyczne, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając 

świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną. 

<12. Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie 

nowotworu złośliwego, zwaną dalej „diagnostyką onkologiczną”, lub leczeniem 

mającym na celu wyleczenie tego nowotworu, zwanym dalej „leczeniem 

onkologicznym”, świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na 
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udzielenie świadczenia. Do listy tej nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie 

ust. 11. 

13. Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy 

znajdującego się w stanie nagłym, na liście określonej w ust. 12, na podstawie karty 

diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1, oraz 

następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: 

1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy; 

2) rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu; 

3) chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być 

udzielone świadczenie; 

4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. 

14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem 

czerniaka skóry.> 

[Art. 22. 

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych prowadzi listę 

oczekujących na te świadczenia zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20 i 21. 

2. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych co najmniej raz w 

miesiącu są przekazywane do Funduszu i ministra właściwego do spraw zdrowia. Przepisy 

art. 23 stosuje się odpowiednio. 

3. Nadzór nad tworzeniem i prowadzeniem list oczekujących na świadczenia 

wysokospecjalistyczne prowadzi minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając w 

szczególności zmiany terminu, zmiany kolejności i ich przyczyny. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia na stronie internetowej ministerstwa 

informację o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego i 

średnim czasie oczekiwania na te świadczenia, aktualizując ją nie rzadziej niż raz na 

miesiąc.] 

[Art. 23. 

1.  Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje co miesiąc oddziałowi 

wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia 

informację o prowadzonych listach oczekujących na udzielanie świadczeń, obejmującą: 

1) liczbę oczekujących i średni czas oczekiwania obliczony w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1; 

2) dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1. 

2. Informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach 

oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie 

poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz o możliwości udzielenia świadczenia 

przez innych świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej oddział wojewódzki Funduszu, właściwy ze względu na miejsce udzielania 

świadczenia, publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując je co najmniej raz w 

miesiącu. 

3. Oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w ust. 2, informuje, na żądanie, 

świadczeniobiorcę o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez 

świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i 

średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej. 

4. Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora właściwego miejscowo oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne niż określone w 
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ust. 7 informacje dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1-6. 

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania 

przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20-22, dyrektor właściwego 

miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu przeprowadza kontrolę w trybie art. 64. 

6. Fundusz tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie 

świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych oddziałach 

wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, 

przekazywanych przez te oddziały. 

7. Fundusz udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 6, w szczególności poprzez bezpłatną linię telefoniczną. 

8.  Fundusz co miesiąc przekazuje informacje, o których mowa w ust. 6, systemowi informacji 

w ochronie zdrowia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657).] 

 

<Art. 23. 

1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje co miesiąc oddziałowi 

wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania 

świadczenia, informację o prowadzonych listach oczekujących na udzielanie 

świadczeń, obejmującą:  

1) dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, dotyczące osób oczekujących 

według stanu na ostatni dzień miesiąca; 

2) liczbę oczekujących i średni czas oczekiwania obliczony w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1; 

3) dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz o możliwości udzielenia świadczenia 

przez innych świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce 

udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując je co 

najmniej raz w miesiącu. 

3. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniobiorcę, na jego żądanie, o 

możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, 

którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, 

średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym 

wolnym terminie udzielenia świadczenia. 

4. Świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi 

wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczeń 

informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.  

5. Informację, o której mowa w ust. 4, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze 

względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, 

aktualizując ją co najmniej raz w tygodniu. 

6. Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne niż określone w ust. 9 

informacje dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, 7 i 8. 
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7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego 

wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 

21, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przeprowadza kontrolę u tego 

świadczeniodawcy w trybie określonym w art. 64.  

8. Prezes Funduszu tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na 

udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w 

poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o 

których mowa w ust. 2 i 4, przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. 

9. Prezes Funduszu udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w 

wykazie, o którym mowa w ust. 8, oraz informacji, o której mowa w ust. 4, w 

szczególności przez bezpłatną linię telefoniczną.  

10. Prezes Funduszu co miesiąc przekazuje informacje, o których mowa w ust. 8, do 

systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, 

poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183). 

11. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do świadczeniodawców, którzy prowadzą listy 

oczekujących na udzielenie świadczenia w aplikacji udostępnionej przez Prezesa 

Funduszu zgodnie z art. 190 ust. 1a.> 

Art. 23a. 

[1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 i art. 22, prowadzący listy oczekujących na 

udzielenie świadczenia jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się 

drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na 

udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 i art. 22, przekazuje dane zawarte w listach 

oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o 

którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia.] 

<1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20, jest obowiązany umożliwić 

świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie  

statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o 

terminie udzielenia świadczenia. 

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20, przekazuje dane zawarte na listach 

oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o 

którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia.> 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność dla systemów 

teleinformatycznych umożliwiających realizację usług, o których mowa w ust. 1 i 2, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia świadczeniobiorcom nieograniczonego dostępu do 

danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia, z jednoczesnym 

obowiązkiem zapewnienia ochrony danych osobowych świadczeniobiorców przed 

nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz integralności systemów 

teleinformatycznych umożliwiającej weryfikację list oczekujących na udzielenie 

świadczenia w oparciu o dane zgromadzone w systemie informacji w ochronie zdrowia. 
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Art. 31a. 

1.  Podstawą zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia 

gwarantowanego w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-8 i 10-13, jest jego 

ocena uwzględniająca następujące kryteria: 

1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu: 

a) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, 

b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na 

podstawie aktualnej wiedzy medycznej; 

2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do: 

a) przedwczesnego zgonu, 

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, 

d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby, 

e) obniżenia jakości życia; 

3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności: 

a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia, 

b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia, 

c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi, 

d) poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość; 

4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo; 

5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego; 

6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych; 

7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych 

do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, priorytety 

zdrowotne, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych 

o najwyższej wartości. 

<3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw 

zdrowia uwzględni także dane zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych, o których 

mowa w art. 95a ust. 1 i 6, oraz wyniki monitorowania ich aktualności.> 

<Rozdział 1aa 

Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej 

Art. 31la. 

1. Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu 

taryfikacji Agencji sporządzanego na rok kalendarzowy. 

2. Prezes Agencji sporządza projekt planu taryfikacji Agencji i przedstawia go do 

zaopiniowania Prezesowi Funduszu oraz Radzie do spraw Taryfikacji, o której mowa 

w art. 31sa, w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy 

ten plan. Prezes Funduszu oraz Rada do spraw Taryfikacji przedstawiają opinie w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest 

równoznaczne z opinią pozytywną.  

3. Prezes Agencji przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia plan taryfikacji 

Agencji z opinią Prezesa Funduszu i Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 
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31sa, do zatwierdzenia w terminie do dnia 16 czerwca roku poprzedzającego rok, 

którego dotyczy ten plan. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza plan taryfikacji Agencji w terminie 

14 dni od dnia jego otrzymania. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może w terminie, o którym mowa w ust. 4, 

zalecić wprowadzenie zmian w planie taryfikacji Agencji, określając termin ich 

wprowadzenia nie dłuższy niż 7 dni. 

6. W przypadku nieprzedstawienia planu taryfikacji w terminie, o którym mowa w ust. 

3, niewprowadzenia w nim przez Agencję zmian określonych w ust. 5 albo 

niezatwierdzenia planu, minister właściwy do spraw zdrowia sporządza plan 

taryfikacji Agencji. 

Art. 31lb. 

1. Prezes Agencji określa taryfę świadczeń, w danym zakresie lub rodzaju, w formie 

obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i na stronie 

internetowej Agencji. 

2. Przed określeniem taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju Prezes Agencji 

zasięga opinii Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa. 

3. Rada do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, wydaje opinię w terminie 30 

dni od dnia otrzymania taryfy świadczeń w danym zakresie. 

Art. 31lc. 

1. Agencja jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do 

określenia taryfy świadczeń. 

2. W celu określenia taryfy świadczeń Agencja ma prawo do przetwarzania 

następujących danych świadczeniobiorców: 

1) numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2) adresu miejsca zamieszkania; 

3) dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane, o których mowa w ust. 2, 

konieczne do określenia taryfy świadczeń. 

4. W przypadku konieczności pozyskania danych od podmiotów innych niż wymienione 

w ust. 3, Agencja zawiera umowy z tymi podmiotami, które zapewniają najwyższą 

jakość i kompletność przekazywanych danych, wyłonionymi w postępowaniu 

ogłoszonym przez Agencję. Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez 

Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego 

traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym 

obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym 

postępowaniu. 

5. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów o 

zamówieniach publicznych. Umowa może przewidywać wynagrodzenie z tytułu 

przekazywania danych, jeżeli strony tak postanowią. 
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6. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, z podmiotem będącym 

świadczeniodawcą jest stosowanie przez tego świadczeniodawcę rachunku kosztów 

opracowanego na podstawie zaleceń, o których mowa w ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia 

dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w 

ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, 

przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń 

opieki zdrowotnej.> 

[Rozdział 1b   

Agencja Oceny Technologii Medycznych] 

<Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji > 

Art. 31n. 

Do zadań Agencji należy: 

1) realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 

a) wydawania rekomendacji w sprawie: 

– kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, 

–  określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia 

gwarantowanego, 

– usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, 

b)  opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

c)  opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji; 

<1a) ustalanie taryfy świadczeń;  

 1b) opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7;> 

[2) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o 

metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach 

medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach; 

3) opiniowanie programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 ust. 2;] 

<2) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie 

informacji o metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych, 

technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych 

krajach oraz zasadach ustalania taryfy świadczeń; 

3) opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;> 

4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3; 

5) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 31o. 

1. Organem Agencji jest Prezes Agencji. 

2. Do zakresu działania Prezesa Agencji należy: 

1) realizacja zleceń, o których mowa w art. 31c ust. 1 i art. 31f ust. 5; 

2) współpraca z Funduszem, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, organami administracji rządowej i 

samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi w innych krajach działalność w zakresie 

oceny świadczeń opieki zdrowotnej; 

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji; 
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4) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia; 

5)  publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji: 

a) analiz weryfikacyjnych Agencji wraz z analizami wnioskodawcy, o których mowa w 

art. 25 pkt 9 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. f ustawy o refundacji, 

b) stanowisk Rady Przejrzystości, 

c) rekomendacji Prezesa Agencji, 

d) raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej, 

[e) opinii o projektach programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 ust. 2a,] 

<e) opinii o projektach programów polityki zdrowotnej,> 

f) porządku obrad, planu prac Rady Przejrzystości oraz protokołów z jej posiedzeń. 

3. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

[4. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji. Zakres 

zadań zastępcy Prezesa Agencji określa statut Agencji.] 

<4. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji do 

spraw Oceny Technologii Medycznych oraz zastępcy Prezesa Agencji do spraw 

Taryfikacji. Zakresy zadań zastępców Prezesa Agencji określa statut Agencji.> 

Art. 31p. 

1. Prezes Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia spośród 

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 

31r. 

[2. Zastępca Prezesa Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 

na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31r. 

3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji trwa 5 lat.] 

<2. Zastępcy Prezesa Agencji są powoływani przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31r. 

3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępców Prezesa Agencji trwa 5 lat.> 

4. Prezesem Agencji albo zastępcą Prezesa Agencji może być osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, 

farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych; 

2) posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki 

zdrowia; 

3) posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w: 

a) jednostkach naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) lub 

b) jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia; 

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

5) korzysta z pełni praw publicznych. 

5. [Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępcę Prezesa Agencji 

z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:]  

<Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępców Prezesa 

Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:> 

1) rażącego naruszenia przepisów prawa; 
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2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej 

przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych; 

3) rezygnacji ze stanowiska; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

5) naruszenia przepisów art. 31q ust. 1; 

6) nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu. 

[6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji ustala minister właściwy do 

spraw zdrowia.] 

<6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji ustala minister 

właściwy do spraw zdrowia.> 

Art. 31q. 

[1. Prezes Agencji oraz zastępca Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatkowego 

zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia ani wykonywać 

działalności lub podejmować zajęć niedających się pogodzić z wykonywanymi 

obowiązkami.] 

<1. Prezes Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatkowego 

zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia ani 

wykonywać działalności lub podejmować zajęć niedających się pogodzić z 

wykonywanymi obowiązkami.> 

2. Pracownicy wykonujący ustawowe lub statutowe zadania Agencji nie mogą podejmować 

dodatkowych zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody Prezesa Agencji. 

3. Nabór na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i odbywa się w trybie 

konkurencyjnym. Przepisy art. 107a ust. 2-art. 107g stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 31s. 

 1. Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą. 

2. W skład Rady Przejrzystości wchodzi: 

1) 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień 

naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin 

odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki; 

2) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia; 

3) 2 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) 2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych; 

5) 2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta. 

3. Członków Rady Przejrzystości powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, z tym że 

członkowie, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, są powoływani na wniosek właściwych 

organów. 

4. Kadencja członka Rady Przejrzystości trwa 6 lat. W przypadku gdy członek Rady 

Przejrzystości zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego 

na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji odwołanego członka. 

5. Członkom Rady Przejrzystości przysługuje: 

1) wynagrodzenie nieprzekraczające 3.500 zł za udział w każdym posiedzeniu Rady 

Przejrzystości, jednak nie więcej niż 10.500 zł miesięcznie; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 
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późn. zm.). 

6. Do zadań Rady Przejrzystości należy: 

1) przygotowywanie i przedstawianie stanowisk, o których mowa w art. 31c ust. 6 i art. 

31h ust. 2; 

2) przygotowywanie i przedstawianie stanowisk, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 

ustawy o refundacji; 

[3) wydawanie opinii o projektach programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 

ust. 2a;] 

<3) wydawanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej;> 

4) realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji; 

5) wydawanie opinii w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 3, art. 33 ust. 2 oraz art. 40 

ustawy o refundacji. 

7. Członkiem Rady Przejrzystości może być wyłącznie osoba: 

1) która: 

a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, dające 

rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Przejrzystości, 

b) nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

c) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) wobec której nie zachodzą okoliczności określone w ust. 8 i art. 21 ustawy o refundacji; 

3) której kandydatura została zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

8. Członkowie Rady Przejrzystości, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej oraz 

osoby, z którymi członkowie Rady Przejrzystości pozostają we wspólnym pożyciu, nie 

mogą: 

1) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem 

medycznym; 

2) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych; 

3) być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących 

działalność, o której mowa w pkt 1 i 2; 

4) posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących działalność, o której 

mowa w pkt 1 i 2, oraz udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność, o której 

mowa w pkt 1 i 2; 

5) prowadzić działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2. 

[9. Członkowie Rady Przejrzystości oraz osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, 

którym zlecono przygotowanie ekspertyz i innych opracowań w formie pisemnej i ustnej 

dla tej Rady, w przypadku wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, 

umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej 

umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3, 

składają oświadczenie, zwane dalej "deklaracją konfliktu interesów", dotyczące ich 

samych oraz ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi 

pozostają we wspólnym pożyciu.] 

<9. Kandydaci na członków Rady Przejrzystości przed powołaniem do składu tej Rady, 

a członkowie Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem tej Rady, składają 

oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 8, pod rygorem 



- 26 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zwane dalej „deklaracją o 

braku konfliktu interesów”, dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych i 

wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.> 

[10. Członkowie Rady Przejrzystości składają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności 

określonych w ust. 8 i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 

88, poz. 553, z późn. zm.), zwane dalej "deklaracją o braku konfliktu interesów": 

1) przed powołaniem do składu Rady; 

2) przed każdym posiedzeniem Rady. 

11. Członkowie Rady składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

deklarację konfliktu interesów na danym posiedzeniu Rady - dla poszczególnych wniosków 

będących przedmiotem obrad Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 6.] 

[12. Osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, którym zlecono przygotowanie 

ekspertyz i innych opracowań w formie pisemnej lub ustnej dla tej Rady składają pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 § 1 i 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, deklarację konfliktu interesów przed 

posiedzeniem Rady - dla poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad Rady w 

zakresie, o którym mowa w ust. 6.] 

<12. Osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, którym zamierza się zlecić 

przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla tej Rady, przed przyjęciem 

zlecenia składają oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności 

określonych w ust. 8, dla poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad 

Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 6, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, zwane dalej „deklaracją o konflikcie interesów”. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.> 

13. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów, członek Rady Przejrzystości, na własny 

wniosek albo wniosek osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Przejrzystości, może 

zostać wyłączony z głosowania lub z udziału w pracach Rady Przejrzystości, w zakresie 

ujawnionego konfliktu. W głosowaniu nad wyłączeniem nie uczestniczy członek Rady 

Przejrzystości, którego sprawa dotyczy. 

14. Jeżeli okoliczności określone w ust. 8 i 9 trwale uniemożliwiają członkowi Rady 

Przejrzystości właściwe wykonywanie zadań, Rada Przejrzystości może wyznaczyć jej 

członkowi termin ich usunięcia. 

15. W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, 

której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez prawa głosu. Osoby te 

obowiązane są do złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 8 i 9. 

16. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Przejrzystości, z własnej 

inicjatywy albo na umotywowany wniosek Prezesa Agencji, przed upływem kadencji, w 

przypadku: 

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska; 
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2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

4) niezłożenia wymaganych deklaracji, o których mowa w ust. 8 i 9; 

5) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 14; 

6) uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady Przejrzystości albo 

nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków. 

17. Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest 

dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, 

aby każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, miał jednego przedstawiciela. 

18. Pracami Rady Przejrzystości kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch 

wiceprzewodniczących. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są spośród 

członków Rady Przejrzystości na pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości prowadzi posiedzenie 

Zespołu, o którym mowa w ust. 17. 

[19. Zespół, o którym mowa w ust. 17, podejmuje uchwały będące stanowiskami Rady 

Przejrzystości, po uprzednim przedstawieniu pisemnej opinii dołączonej do dokumentacji 

przez każdego członka uczestniczącego w posiedzeniu. Uchwały Zespołu podejmowane są 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Przejrzystości.] 

<19. Zespół, o którym mowa w ust. 17, podejmuje uchwały będące stanowiskami Rady 

Przejrzystości, po uprzednim przedstawieniu pisemnej opinii dołączonej do 

dokumentacji przez każdego członka uczestniczącego w posiedzeniu. Uchwały 

Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 

jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego 

posiedzenie Rady Przejrzystości.> 

20. Stanowisko Rady Przejrzystości, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

refundacji, zawiera: 

1) rozstrzygnięcie, czy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrób medyczny powinien być finansowany ze środków publicznych; 

2) określenie szczegółowych warunków objęcia refundacją leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w zakresie: 

a) wskazań, w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrób medyczny ma być objęty refundacją, 

b) sugerowanego poziomu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ustawy o refundacji, 

c) sugestie co do włączenia do istniejącej lub utworzenia nowej grupy limitowej, o 

której mowa w art. 15 ustawy o refundacji, 

d) uwagi i propozycje do opisu programu lekowego, jeżeli dotyczy, 

e) propozycje instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o 

refundacji; 

3) uzasadnienie. 

21. Zespół może zdecydować bezwzględną większością głosów o konieczności podjęcia 

uchwały przez Radę Przejrzystości w pełnym składzie. Przepisy ust. 19 i 20 stosuje się 

odpowiednio. 

22. Szczegółowy tryb pracy Rady Przejrzystości określa regulamin pracy uchwalony przez tę 

Radę i zatwierdzony przez Prezesa Agencji. 

23. Deklarację konfliktu interesów składają także osoby, które zgłaszają uwagi do 

upublicznionej analizy weryfikacyjnej Agencji lub w związku z upublicznionym 
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porządkiem obrad Rady Przejrzystości. Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez Agencję i 

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji włącznie z wypełnioną 

deklaracją konfliktu interesów. 

24. Deklaracje o braku konfliktu interesów weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

25. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości, uwzględniając zakres 

jej zadań. 

<Art. 31sa. 

1. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą. 

2. Do zadań Rady do spraw Taryfikacji należy: 

1) opiniowanie: 

a) planu taryfikacji Agencji, 

b) metodologii taryfikacji świadczeń, 

c) przygotowywanej taryfy świadczeń oraz jej zmian;  

2) realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji. 

3. W skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym trzech członków spośród osób 

zgłoszonych przez reprezentatywne  organizacje świadczeniodawców w rozumieniu 

art. 31sb ust. 1 oraz dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Funduszu.  

4. Wyboru trzech członków Rady do spraw Taryfikacji spośród osób zgłoszonych przez 

reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 

dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium liczby 

osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej łącznie u 

świadczeniodawców zrzeszonych w reprezentatywnej organizacji 

świadczeniodawców, która dokonała zgłoszenia. 

5. Kadencja Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat. W przypadku gdy członek Rady do 

spraw Taryfikacji zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka 

powołanego na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji Rady do spraw 

Taryfikacji. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady do spraw Taryfikacji na 

umotywowany wniosek Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska; 

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków członka Rady do 

spraw Taryfikacji; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

4) uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady do spraw Taryfikacji 

albo nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków; 

5) niespełniania warunków, o których mowa w ust. 7 lub 8; 

6) niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust. 9. 

7. Członkiem Rady do spraw Taryfikacji może być wyłącznie osoba, która: 
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1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka 

Rady do spraw Taryfikacji; 

2) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie jest członkiem Rady Przejrzystości bądź Komisji Ekonomicznej, o której mowa 

w art. 17 ustawy o refundacji. 

8. Członkowie Rady do spraw Taryfikacji, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii 

prostej oraz osoby, z którymi członkowie tej Rady pozostają we wspólnym pożyciu, 

nie mogą:  

1) być członkami organów lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją lub 

rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) posiadać akcji lub udziałów w podmiotach, o których mowa w pkt 1; 

3) wykonywać działalności gospodarczej w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją 

oraz rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) wykonywać zajęć zarobkowych w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją oraz 

rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów z podmiotami 

określonymi w pkt 1–3. 

9. Kandydaci na członków Rady do spraw Taryfikacji oraz członkowie Rady do spraw 

Taryfikacji składają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 

8, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zwane 

dalej „oświadczeniem o braku konfliktu interesów”, dotyczące ich samych oraz ich 

małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we 

wspólnym pożyciu. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

10. Osoby niebędące członkami Rady do spraw Taryfikacji, którym zamierza się zlecić 

przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla tej Rady, przed przyjęciem 

zlecenia składają oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności 

określonych w ust. 8, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

11. W posiedzeniach Rady do spraw Taryfikacji mogą brać udział eksperci oraz inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego tej Rady, bez prawa głosu. Do osób tych 

stosuje się ust. 8 i 10. 
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12. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów członka Rady do spraw Taryfikacji, 

Rada do spraw Taryfikacji wyłącza tego członka z udziału w pracach tej Rady oraz 

informuje o tym Prezesa Agencji. 

13. Oświadczenia o braku konfliktu interesów weryfikuje Centralne Biuro 

Antykorupcyjne. 

14. Pracami Rady do spraw Taryfikacji kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch 

wiceprzewodniczących. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący są wybierani 

spośród członków Rady do spraw Taryfikacji na pierwszym posiedzeniu większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu tajnym. 

15. Rada do spraw Taryfikacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji. 

16. Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy 

uchwalany przez tę Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji. 

17. Członkom Rady do spraw Taryfikacji przysługuje: 

1) wynagrodzenie nieprzekraczające 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu tej 

Rady, jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

18. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji, 

uwzględniając zakres jej zadań. 

Art. 31sb. 

1. Za reprezentatywną organizację świadczeniodawców uważa się taką organizację, 

która zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000. Osoba 

uprawniona do reprezentowania tej organizacji złoży ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 kwietnia, oświadczenie potwierdzające 

liczbę osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

2. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi wykaz reprezentatywnych organizacji 

świadczeniodawców. 

3. W przypadku reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców wpisanej do wykazu 

reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, oświadczenie określone w ust. 1 

składa się corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia. Niezłożenie takiego 

oświadczenia w terminie skutkuje usunięciem takiej organizacji z wykazu 

reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. 
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4. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia wykaz reprezentatywnych 

organizacji świadczeniodawców, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 i 3, 

w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw zdrowia i na stronie internetowej tego urzędu.> 

Art. 31t. 

1. Agencja działa na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, obejmującego przychody i koszty Agencji. 

2. Przychodami Agencji są: 

1) przychody z tytułu opłat za ocenę raportów w sprawie oceny świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz opracowywania tych raportów; 

<1a) odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5–8;> 

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3) dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań Agencji, o których mowa w art. 

31n pkt 1 lit. a oraz pkt 2, 3 i 5; 

4) darowizny i zapisy; 

5) przychody z lokat; 

6) inne przychody. 

3. Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej informacje o otrzymanych darowiznach zawierające: 

1) kwotę darowizny; 

2) datę dokonania darowizny; 

3) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) darczyńcy. 

[4. Kosztami Agencji są koszty: 

1) działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diety i zwroty 

kosztów podróży; 

2) realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

3)  działania Rady Przejrzystości.] 

<4. Kosztami Agencji są koszty: 

1) działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości oraz infrastruktury technicznej, koszty wynagrodzeń 

wraz z pochodnymi, diety i zwroty kosztów podróży; 

2) realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

3) działania Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji; 

4) koszty pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń; 

5) inne koszty wynikające z przepisów odrębnych.> 

<5. Wysokość odpisu na taryfikację świadczeń na dany rok jest ustalana z 

uwzględnieniem:  

1) wysokości kosztów Agencji w zakresie taryfikacji określonej w planie finansowym 

Agencji w roku poprzednim oraz przewidywanego wykonania w tym roku; 

2) różnicy pomiędzy planowaną a wykonaną wysokością kosztów Agencji w zakresie 

taryfikacji w roku poprzedzającym o 2 lata dany rok; 

3) projektu planu taryfikacji na dany rok. 
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6. Ustalenie wysokości odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5, 

wymaga pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia wydawanej w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

7. W przypadku niewydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 6, wysokość odpisu 

na taryfikację świadczeń ustala minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

8. W przypadku nieustalenia wysokości odpisu na taryfikację świadczeń zgodnie z ust. 7, 

wartość tę przyjmuje się w wysokości wynikającej z planu finansowego Agencji w 

roku poprzednim. 

9. Wysokość odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5, 7 i 8, wynosi nie 

więcej niż 0,07% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne na ten rok w planie finansowym Funduszu, o którym mowa 

w art. 121 ust. 3 albo ust. 4, albo ust. 5, albo art. 123 ust. 3. 

10. Prezes Agencji informuje Prezesa Funduszu o wysokości odpisu na taryfikację 

świadczeń na dany rok. 

11. Przychody z tytułu odpisu na taryfikację świadczeń są przeznaczane przez Agencję 

wyłącznie na pokrycie kosztów w zakresie taryfikacji świadczeń. Agencja może 

dokonywać zakupu aktywów trwałych dotyczących taryfikacji świadczeń ze środków 

pochodzących z odpisu na taryfikację świadczeń. Koszty amortyzacji tych aktywów 

stanowią koszty w zakresie taryfikacji świadczeń. 

12. Agencja jest obowiązana do prowadzenia, w ramach zakładowego planu kont, 

ewidencji księgowej w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów, przychodów i 

aktywów trwałych w zakresie dotyczącym taryfikacji.  

13. Odpis na taryfikację świadczeń jest przekazywany przez Fundusz do Agencji w 

dwunastu równych miesięcznych ratach do ostatniego dnia miesiąca. 

14. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie odpisu na taryfikację 

świadczeń Agencji przysługują odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości 

określonych dla zaległości podatkowych.> 

<Art. 32a. 

1. Świadczeniobiorca, u którego lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, stwierdził 

podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na 

podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, o którym 

mowa w art. 32. 

2. Świadczeniobiorca, u którego: 

1) w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy, 

2) lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń 

szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy 

– ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 58. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem 

czerniaka skóry. 

4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio 

lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo ust. 2 pkt 2. 
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5. Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń 

szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia Karty 

Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru 

Nowotworów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

6. Lekarz, o którym mowa w ust. 5, wpisuje w karcie diagnostyki i leczenia 

onkologicznego numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego nadawany przez 

Krajowy Rejestr Nowotworów. 

7. Świadczeniobiorca zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub leczenia 

onkologicznego pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 

u świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane. 

8. W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 7, karta 

diagnostyki i leczenia onkologicznego jest wydawana świadczeniobiorcy. 

9. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, może wydawać karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego, jeżeli ustalony dla niego przez oddział wojewódzki Funduszu 

indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów nie jest niższy niż minimalny 

wskaźnik rozpoznawania nowotworów. 

10. Wskaźnika rozpoznawania nowotworów nie ustala się, jeżeli od rozpoczęcia 

wydawania przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, kart diagnostyki i 

leczenia onkologicznego liczba świadczeniobiorców, którym ten lekarz wydał te karty 

oraz którym wykonano diagnostykę onkologiczną i postawiono rozpoznanie, nie 

przekroczyła 30. 

11. Oddział wojewódzki Funduszu, z którym lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, 

zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo z którym zawarł 

umowę świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, u którego ten lekarz 

udziela świadczeń opieki zdrowotnej, informuje tego lekarza oraz świadczeniodawcę 

o ustaleniu indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów. 

12. Oddział wojewódzki Funduszu informuje lekarza oraz świadczeniodawcę, o którym 

mowa w ust. 11, o nieosiągnięciu minimalnego wskaźnika rozpoznawania 

nowotworów i obowiązku odbycia przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, 

szkolenia w zakresie wczesnego rozpoznawania nowotworów, prowadzonego przez 

podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy 

dentystów. 

13. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, nie może wydawać kart diagnostyki 

i leczenia onkologicznego od dnia otrzymania od oddziału wojewódzkiego Funduszu 

informacji, o której mowa w ust. 12, do dnia przedstawienia oddziałowi 

wojewódzkiemu Funduszu przez lekarza dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia w zakresie wczesnego rozpoznawania nowotworów. 

14. Jeżeli lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, wyda kartę diagnostyki i leczenia 

onkologicznego po otrzymaniu od oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji, o 

której mowa w ust. 12, a przed przedstawieniem oddziałowi wojewódzkiemu 

Funduszu dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie wczesnego 

rozpoznawania nowotworów, oddział wojewódzki Funduszu jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości określonej w umowie, o której mowa w ust. 

11. 

15. Jeżeli zmiana lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, następuje w związku 

z okolicznościami określonymi w ust. 13, zmiana ta nie jest zaliczana do zmian, od 
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których liczby uzależniony jest obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w art. 

28 ust. 1. 

16. Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek odpowiednio świadczeniodawcy 

podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, 

który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lub 

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej lub świadczeń szpitalnych, przydziela zakresy liczb będących 

unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego. Świadczeniodawcy przydzielają lekarzom udzielającym u nich 

świadczeń opieki zdrowotnej zakresy liczb będących unikalnymi numerami 

identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

17. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i 

leczenia onkologicznego mogą być wykorzystane tylko raz. 

18. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób ustalania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów, 

2) minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów 

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia miarodajnego i obiektywnego 

charakteru tego wskaźnika. 

Art. 32b. 

1. Świadczeniodawca sporządzający dokumentację medyczną dotyczącą diagnostyki 

onkologicznej lub leczenia onkologicznego ma obowiązek sporządzić i przekazać 

nieodpłatnie świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia 

onkologicznego kopię tej dokumentacji, za której wykonanie świadczeniodawca nie 

pobiera opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz 

z 2013 r. poz. 1245). Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki 

onkologicznej i leczenia onkologicznego stanowi załącznik do karty diagnostyki i 

leczenia onkologicznego. 

2. W przypadku: 

1) gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwego, 

świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 

u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę; 

2) zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który zakończył to 

leczenie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, świadczeniodawca przekazuje kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej 

dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego lekarzowi, o 

którym mowa w art. 55 ust. 2a, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji 

wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 

dołącza się do dokumentacji medycznej. 

4. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: 

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) datę urodzenia, 
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c) oznaczenie płci, 

d) adres miejsca zamieszkania, 

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL 

jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, a w przypadku osób, które nie 

mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

f) w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia, całkowicie 

ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – 

nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 

faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz adres jego miejsca 

zamieszkania; 

2) oznaczenie świadczeniodawcy, w tym lekarza, który udzielił świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

3) datę sporządzenia; 

4) dane dotyczące objawów; 

5) dane dotyczące badań diagnostycznych; 

6) dane o skierowaniu do lekarza specjalisty; 

7) dane dotyczące diagnostyki onkologicznej; 

8) rozpoznanie; 

9) dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej; 

10) plan leczenia onkologicznego; 

11) unikalny numer identyfikacyjny; 

12) datę zakończenia leczenia onkologicznego; 

13) numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego nadawany przez Krajowy Rejestr 

Nowotworów; 

14) dane lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, wskazanego przez 

świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

diagnostyki i leczenia onkologicznego, mając na celu zapewnienie właściwej realizacji 

diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego.> 

 

Art. 33. 

1. Leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje świadczeniobiorcy na 

podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

[2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki 

Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie 

można ustalić miejsca jego zamieszkania - oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla 

siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.] 

<2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddział 

wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania – oddział 

wojewódzki Funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił 

skierowanie. Do potwierdzenia oraz odmowy potwierdzania skierowania, o którym 

mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.> 



- 36 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową i z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz 

częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. 

Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych pokrywa do wysokości określonej w umowie oddziału wojewódzkiego 

Funduszu z sanatorium uzdrowiskowym różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania 

ubezpieczonego. 

4. Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, 

dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci 

uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i 

zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla 

dzieci i sanatorium uzdrowiskowym. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz 

Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

2) tryb potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową oraz wzór tego skierowania 

- uwzględniając konieczność weryfikacji celowości skierowania na leczenie uzdrowiskowe 

albo rehabilitację uzdrowiskową. 

<Art. 33b. 

1. W przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania procedur 

medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania 

całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio 

urządzonych, stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca 

zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym 

miejscu, w którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196) w 

zakresie krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań 

i pokoi. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

2. Świadczeniobiorcy, który korzysta z zakwaterowania na podstawie ust. 1, przysługuje 

bezpłatnie, na jego wniosek, transport z miejsca tego zakwaterowania do miejsca 

udzielania świadczeń. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

3. Świadczeniodawca, który zapewnił zakwaterowanie na podstawie ust. 1, ponosi 

odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikające wyłącznie z udzielania lub 

zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.> 

 

[Rozdział 4 

Programy zdrowotne 

Art. 48. 

1. Programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie, 

jednostki samorządu terytorialnego lub Fundusz. 

1a.  Programy lekowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15, opracowuje minister właściwy 
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do spraw zdrowia, a wdraża, realizuje, finansuje, monitoruje, nadzoruje i kontroluje 

Fundusz, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Do tych programów stosuje się 

przepisy ust. 2, 3, 8 i 9. 

2. Programy zdrowotne dotyczą w szczególności: 

1) ważnych zjawisk epidemiologicznych; 

2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub 

określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich eliminowania 

bądź ograniczania; 

3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. 

2a.  Ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego przekazują projekt programu 

zdrowotnego celem jego zaopiniowania przez Agencję. 

2b.  Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu zdrowotnego w oparciu o 

kryteria, o których mowa w art. 31a ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 

projektu tego programu. 

3. Program zdrowotny może być realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat. 

4. W przypadku programów zdrowotnych realizowanych przez inne niż Fundusz podmioty, o 

których mowa w ust. 1, wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje się w drodze 

konkursu ofert, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów. 

5. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w 

ust. 1, ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni 

przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, określa się w szczególności: 

1) przedmiot konkursu ofert; 

2) wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego; 

3) termin i miejsce składania ofert. 

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i 

zawarcia umów o realizację programu zdrowotnego stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. 

8. W przypadku programów zdrowotnych opracowywanych, wdrażanych, realizowanych i 

finansowanych przez Fundusz, dokonuje on wyboru realizatora programu zdrowotnego i 

zawiera z nim umowy, na zasadach i w trybie określonych dla umów zawieranych ze 

świadczeniodawcami. 

9. Do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych.] 

<Rozdział 4 

Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej 

Art. 48. 

1. Programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować Fundusz, 

a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i 

finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz realizuje 

programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

2. Programy lekowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15, opracowuje minister 

właściwy do spraw zdrowia, a wdraża, realizuje, finansuje, monitoruje, nadzoruje 

i kontroluje Fundusz, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Do tych 

programów stosuje się przepisy ust. 3 i 5 oraz art. 48b ust. 5 i 6. 

3. Programy, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności: 

1) ważnych zjawisk epidemiologicznych; 
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2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących 

całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących 

możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów; 

3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. 

4. Programy polityki zdrowotnej opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane 

przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy dotyczą świadczeń 

gwarantowanych objętych programami, o których mowa w ust. 1, realizowanymi 

przez ministrów oraz Fundusz, muszą być z nimi spójne merytorycznie 

i organizacyjnie. 

5. Programy, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w okresie jednego roku 

albo wielu lat. 

Art. 48a. 

1. Minister oraz jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu 

polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 

95a ust. 1 i 6. Projekt programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agencji w 

celu jego zaopiniowania. 

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do programu polityki zdrowotnej, 

będącego kontynuacją programu realizowanego w poprzednim okresie. 

3. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej 

w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu tego programu na podstawie 

kryteriów, o których mowa w: 

1) art. 31a ust. 1 – w przypadku programów polityki zdrowotnej opracowanych 

przez ministra; 

2) art. 31a ust. 1 i art. 48 ust. 4 – w przypadku programów polityki zdrowotnej 

opracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Art. 48b. 

1. W przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru realizatora tego programu 

dokonuje się w drodze konkursu ofert. 

2. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, minister albo jednostka 

samorządu terytorialnego ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej 

co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 

1) przedmiot konkursu ofert; 

2) wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki 

zdrowotnej; 

3) termin i miejsce składania ofert. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i 

zawarcia umów o realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. 

5. Fundusz dokonuje wyboru realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim umowę 

na zasadach i w trybie określonych dla umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 
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6. Do wyboru realizatorów programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, nie stosuje się 

przepisów o zamówieniach publicznych.> 

Art. 57. 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są 

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

1a.  Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych 

wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w 

zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1. 

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

1) ginekologa i położnika; 

2) dentysty; 

[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. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

(pkt 1-37 pominięto) 

[2.  Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-

20, 26-28b, 30 i 33.] 

<2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego 

osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów 

o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 17–20, 26–28b, 30 i 33.> 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Art. 67. 

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi zgodnie z przepisami 

art. 74-76 oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. 
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1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, oraz 

członków ich rodzin. 

2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do 

ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. 

Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot 

właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny 

podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie 

rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

3a. W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego, z tym że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, 

gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie 

art. 66 ust. 1 lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo 

ubezpieczeniu dobrowolnemu. 

4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3, ustaje po 

upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę: 

1) ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo 

skreślenia z listy uczniów; 

[2) wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z 

listy studentów.] 

<2) wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów 

doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów 

doktoranckich.> 

6. Osoba, o której mowa w ust. 2, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z 

członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku 

ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, 

prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o 

przyznanie tych świadczeń. 

Art. 73. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: 

1) uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia 

do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukończenia szkoły lub 

zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy; 

2) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach pełniących 

funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, 

powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z końcem pobytu w 

placówce bądź domu; 

3) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez ośrodek 
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pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem 

uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie później niż z dniem, 

w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego; ośrodek pomocy 

społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lub 

uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka 

spełniającego przesłanki określone w art. 66 ust. 1 pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu 

rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi, iż warunki materialne opiekunów prawnych lub 

faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych 

w art. 68; 

[4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji lub 

przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej 

lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy 

uczestników studiów doktoranckich;] 

<4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji 

lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem 

ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub 

skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;> 

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, powstaje z dniem przyjęcia do wyższego 

seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego odpowiedników, a 

wygasa z dniem ukończenia 25. roku życia albo wystąpienia z wyższego seminarium 

duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego odpowiedników; 

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, powstaje z dniem przyznania stypendium, a 

wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, powstaje z dniem uzyskania statusu 

bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu; 

7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, powstaje z dniem nabycia prawa do 

stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do niego; 

8) osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny obejmuje 

okres od dnia przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa 

do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego - do jego wygaśnięcia, a w 

odniesieniu do osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25 - obejmuje okres od 

dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania zasiłku 

do dnia utraty prawa do zasiłku; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa 

do ich pobierania; 

10a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, obejmuje okres od dnia nabycia prawa 

do zasiłku dla opiekuna, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567) do dnia 

utraty prawa do jego pobierania; 

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem zakończenia 
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realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej; 

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu integracji, a wygasa z dniem zakończenia lub wstrzymania 

realizacji tego programu; 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30: 

a) powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub 

zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 

b) powstaje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z dniem 

zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub zaprzestania realizacji kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej; 

14)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, powstaje z dniem złożenia Szefowi 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o niepodleganiu 

przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków; 

14a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie 

rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, 

a wygasa z dniem ustania tego warunku; 

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, powstaje z dniem rozpoczęcia urlopu, a 

wygasa z dniem zakończenia urlopu; 

15a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem osobistej opieki 

nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowania tej opieki; 

16) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w którym świadczenie 

alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym świadczenie to przestaje 

być wymagalne; 

17) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powołania na członka 

rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

17a) ławników sądowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, powstaje z dniem 

wyboru na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub 

wcześniejszego wygaśnięcia mandatu; 

18) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, powstaje z dniem przyznania stypendium, a 

wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

19)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, obejmuje okres od dnia przyznania prawa 

do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia utraty prawa do jego 

pobierania. 

Art. 75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja 

wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z 

zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. 

<1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 

członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze 
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względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie 

dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał 

od oddziału wojewódzkiego Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej 

osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania 

polskiej emerytury lub renty.> 

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a.  Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym 

charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to uposażenie lub 

świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, 

jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo 

z własnej inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2) Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3) agencja zatrudnienia, 

4) instytucja szkoleniowa, 



- 44 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5) instytucja dialogu społecznego, 

6) instytucja partnerstwa lokalnego, 

7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

8) jednostka naukowa, 

9) organizacja pracodawców, 

10) związek zawodowy, 

11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 

1206, z późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. 

Nr 216, poz. 1370). 

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej. 

11.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności 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. 

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

14.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym mowa 

w art. 73 pkt 14a. 

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

16.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 

się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 

obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 
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[Art. 89. 

Od kwoty nieprzekazanych w terminie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiot zobowiązany do przekazania składek za 

osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z 

należnymi odsetkami Fundusz pobiera odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości 

określonych dla zaległości podatkowych.] 

<Art. 89.  

Od kwoty nieprzekazanych w terminie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiot zobowiązany do przekazania 

składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wraz z należnymi odsetkami Prezes Funduszu pobiera odsetki za zwłokę na 

zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.> 

 

<Dział IVa 

Ocena potrzeb zdrowotnych 

Art. 95a. 

1. Dla obszaru województwa sporządza się regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, 

zwaną dalej „Mapą Regionalną”, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych 

społeczności lokalnych. 

2. Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda 

w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, o której mowa 

w art. 95b. 

3. Mapę Regionalną sporządza się raz na 5 lat. 

4. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przygotowuje 

projekt Mapy Regionalnej, w szczególności na podstawie danych epidemiologicznych, 

demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 15 października roku 

poprzedzającego o 1 rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania Mapy 

Regionalnej. 

5. Wojewoda na podstawie projektu, o którym mowa w ust. 4, sporządza Mapę 

Regionalną i przekazuje ją do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny w terminie do dnia 1 lutego roku poprzedzającego 

pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej. 

6. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na podstawie 

Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej 

„Mapą Ogólnopolską”. 

7. Mapę Ogólnopolską i Mapy Regionalne, zwane dalej „mapami”, Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia do dnia 1 kwietnia roku 

poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza mapy w terminie do dnia 1 czerwca 

roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map. Przed zatwierdzeniem 

minister właściwy do spraw zdrowia może dokonać zmian map. 

9. Zatwierdzone mapy są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów 

obsługujących wojewodów. 
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10. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny monitoruje 

aktualność map. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 

Higieny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznie do dnia 30 

czerwca wyniki monitorowania map za rok poprzedni. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres treści 

map, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznego narzędzia planowania 

zabezpieczenia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, 

z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. 

Art. 95b. 

1. Tworzy się Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej 

„Wojewódzką Radą”. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy 

oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego 

powołanych przez wojewodę, w tym: 

1) jeden przedstawiciel wojewody; 

2) jeden przedstawiciel marszałka województwa; 

3) jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

4) jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 

Zakładu Higieny; 

5) jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego; 

6) jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych 

mających siedzibę na terenie województwa; 

7) jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa; 

8) jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców. 

2. Pracami Wojewódzkiej Rady kieruje przedstawiciel wojewody, jako jej 

przewodniczący. 

3. Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady zapewnia urząd obsługujący wojewodę. 

4. Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

5. Podmioty określone w ust. 1 pkt 3–5 oraz Główny Urząd Statystyczny przekazują 

nieodpłatnie, na wniosek wojewody, dane niezbędne do sporządzenia Mapy 

Regionalnej, w terminie 14 dni. 

Art. 95c. 

Na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala 

priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli 

oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na 

okres, na który sporządza się Mapę Regionalną. 

Art. 95d. 

1. Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust. 6, wydaje w formie 

decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa 

nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana 

działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o 
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działalności leczniczej, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o 

wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat. 

2. Właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w ust. 6, wydaje w formie 

decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa 

nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych jednostek lub 

komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lub o celowości realizacji przez ten 

podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat. 

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają corocznej waloryzacji o prognozowany 

w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem. Zwaloryzowana kwota jest publikowana na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących wojewodów. 

4. Do określenia wartości inwestycji zalicza się następujące rodzaje poniesionych lub 

planowanych kosztów: 

1) przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian 

w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40), wraz 

z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską, oraz zakupu obiektów 

budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, 

zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, 

studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, 

dotyczących tych inwestycji; 

2) realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych, 

o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską; 

3) zakupu obiektów budowlanych; 

4) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych; 

5) transportu i montażu oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania 

środków trwałych do używania; 

6) zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości. 

5. Opinię, o której mowa w ust. 1 albo 2, właściwy wojewoda wydaje na podstawie Mapy 

Regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 

95c, oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, po 

zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

6. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, podmiot tworzący albo podmiot 

zamierzający wykonywać działalność leczniczą, zwany dalej „podmiotem 

wnioskującym”, składa do wojewody wniosek zawierający: 

1) oznaczenie podmiotu wnioskującego; 

2) adres siedziby podmiotu wnioskującego; 

3) oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub wskazanie 

jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, 

które mają zostać utworzone, lub opis inwestycji, o której mowa w ust. 1 albo 2, 

oraz wskazanie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 
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4) uzasadnienie celowości utworzenia nowego podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, lub inwestycji, o której mowa w ust. 1 

albo 2; 

5) wskazanie terminu planowanego rozpoczęcia działalności leczniczej; 

6) datę sporządzenia wniosku; 

7) podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku. 

7. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1 albo 2, oraz o jej zmianę podlega 

opłacie wynoszącej 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty dołącza się do wniosku. 

8. Opłat określonych w ust. 7 nie wnosi podmiot tworzący będący ministrem, 

centralnym organem administracji rządowej lub wojewodą. 

9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, podlega corocznej waloryzacji 

o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zwaloryzowana kwota jest publikowana na 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących wojewodów. 

10. Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1 albo 2, oraz o jej zmianę, są 

rozpatrywane według kolejności ich wpływu. 

11. Wojewoda wydaje opinię, o której mowa w ust. 1 albo 2, w terminie 60 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

12. W decyzji zawierającej pozytywną opinię, o której mowa w ust. 1 albo 2, określa się 

odpowiednio termin utworzenia nowego podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego lub termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

13. Pozytywna opinia, o której mowa w ust. 1 albo 2, jest ważna pod warunkiem 

dochowania terminów, o których mowa w ust. 12. W razie niedochowania tych 

terminów wojewoda stwierdza wygaśnięcie decyzji. 

14. Pozytywna opinia, o której mowa w ust. 1 albo 2, może zostać z urzędu uchylona 

albo zmieniona w każdym czasie w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności 

mających wpływ na jej wydanie. 

Art. 95e.  

W przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest wojewoda, opinię, o której mowa w 

art. 95d ust. 1 albo 2, wydaje minister właściwy do spraw zdrowia. Przepisy art. 95d 

stosuje się.> 

Art. 96. 

1. Tworzy się Narodowy Fundusz Zdrowia będący państwową jednostką organizacyjną 

posiadającą osobowość prawną. 

2. W skład Funduszu wchodzą: 

1) centrala Funduszu; 

2) oddziały wojewódzkie Funduszu. 

3. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. W centrali Funduszu oraz w oddziałach wojewódzkich Funduszu tworzy się komórki 

organizacyjne do spraw służb mundurowych. 

5. Kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 4: 

1) w centrali Funduszu - powołuje Prezes Funduszu na wspólny wniosek Ministra Obrony 
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Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra 

Sprawiedliwości; 

2) w oddziałach wojewódzkich Funduszu - powołuje dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu na wspólny wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości. 

6. Oddziały wojewódzkie Funduszu tworzone są zgodnie z podziałem terytorialnym państwa. 

W oddziałach wojewódzkich mogą być tworzone placówki terenowe na zasadach 

określonych w statucie Funduszu. 

7. Fundusz działa na podstawie ustawy i statutu. 

[8. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi statut, określając w 

szczególności strukturę organizacyjną Funduszu, w tym centrali i oddziałów wojewódzkich 

Funduszu oraz siedziby tych oddziałów, mając na względzie sprawne wykonywanie zadań 

przez Fundusz.] 

<8. Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi 

statut, określając w szczególności strukturę organizacyjną Funduszu, w tym centrali i 

oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz siedziby tych oddziałów, mając na względzie 

sprawne wykonywanie zadań przez Fundusz.> 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

<2b) finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12;> 

3) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a) finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26; 

[4)  wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;] 

<4) opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, 

nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych; 

5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej;> 

6) monitorowanie ordynacji lekarskich; 
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7) promocja zdrowia; 

8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9) prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 102 

ust. 5 pkt 29; 

11)  monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c, 

art. 44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13. 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

[1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 4a,] 

<1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 4;> 

2) kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności 

ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

[3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4a, obciąża Fundusz kosztami tych 

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń wraz 

z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 

14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu.] 

<3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze 

świadczeniodawcą świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz 

kosztami tych świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą 

udzielonych świadczeń wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych 

świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na 

rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia 

zidentyfikowania podstawy zwrotu.> 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
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Medycznym. 

3d.  Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

4.  Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1) potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2) przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3) przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4) przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5) wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6.  Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisowo działalności leczniczej. 

7.  Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości 

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

[8.  Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych.] 

<8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych.> 

9.  (uchylony). 

Art. 99. 

[1. Rada Funduszu składa się z dziesięciu osób powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, 

przy czym: 

1) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Trójstronną 

Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych; 

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności 

Pożytku Publicznego; 

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez Ministra 

Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw 
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wewnętrznych; 

7) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<1. Rada Funduszu składa się z dziesięciu członków powoływanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, w tym: 

1) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich; 

2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 

Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych; 

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 

organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych 

w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia 

ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Funduszu; 

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 

Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych; 

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 

7) jednego członka wskazuje Prezes Rady Ministrów; 

8) dwóch członków wskazuje minister właściwy do spraw zdrowia.> 

2. Kadencja członków Rady Funduszu trwa 5 lat. 

3. Rada Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

4. Rada Funduszu wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia i im 

przewodniczy. 

5. W skład Rady Funduszu wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie; 

2) posiadają wykształcenie wyższe; 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków członka Rady Funduszu; 

4) posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1) pracownikami Funduszu; 

2) świadczeniodawcami; 

3) właścicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty 

lecznicze i wyroby medyczne; 

4) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa 

w pkt 2 i 3; 

[5) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8.] 

<5) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2–8, z wyjątkiem pracowników 

urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.> 

[7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wynagrodzenie członków Rady 
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Funduszu, uwzględniając zakres zadań Rady.] 

<7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, wynagrodzenie 

członków Rady Funduszu, uwzględniając zakres zadań Rady.> 

Art. 100. 

1. Do zadań Rady Funduszu należy: 

1) kontrolowanie bieżącej działalności Funduszu we wszystkich dziedzinach jego 

działalności; 

2) uchwalanie: 

a) planu pracy Funduszu na dany rok, 

b) rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych; 

3) opiniowanie: 

a) projektu planu finansowego na dany rok, 

b) systemu wynagradzania pracowników Funduszu; 

4) przyjmowanie: 

a) sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu, 

b) okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji 

przekraczających zakres upoważnienia statutowego dla Prezesa Funduszu oraz 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu, a 

także podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 129 ust. 2; 

6) kontrola prawidłowej realizacji planu finansowego Funduszu; 

6a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Funduszu; 

7) wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości 

postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

lub ich realizacji; 

8) wyrażanie opinii w sprawie kandydata na Prezesa Funduszu lub kandydatów na jego 

zastępców; 

9) wyrażanie opinii w sprawie odwołania Prezesa Funduszu lub jego zastępców; 

10) (uchylony). 

<1a. Rada Funduszu może w drodze uchwały upoważnić Prezesa Funduszu do 

dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych do wysokości 

określonej przez Radę kwoty lub w zakresie określonym przez Radę.> 

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może żądać od Prezesa Funduszu 

sprawozdań i wyjaśnień. 

3. Rada Funduszu nie ma prawa wydawania Prezesowi Funduszu wiążących poleceń 

dotyczących bieżącej działalności Funduszu. 

4. Uchwały Rady Funduszu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady. 

5. [Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Funduszu przed upływem kadencji, z 

zastrzeżeniem art. 166 ust. 1 pkt 1, w przypadku:]  

  <Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Funduszu przed 

upływem kadencji, w przypadku:> 

1) rezygnacji ze stanowiska; 

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Funduszu; 
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4) naruszenia przepisów art. 99 ust. 5 i 6; 

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

[6. Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrów może odwołać 

także na podstawie wniosku podmiotu, który wnioskował o jego powołanie. 

7. W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upływem jego 

kadencji, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. 

Przepisy art. 99 ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<6. Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu minister właściwy do spraw 

zdrowia może odwołać także na podstawie wniosku podmiotu, który wnioskował o 

jego powołanie. 

7. W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upływem 

jego kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje nowego członka na 

okres do końca tej kadencji. Przepisy art. 99 ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka Rady Funduszu 

pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo jego śmierci. 

9. Przewodniczący Rady Funduszu zaprasza do udziału w posiedzeniach Rady, w charakterze 

obserwatorów, przedstawicieli: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

10. Rada Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności 

kontrolnych; 

2) ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością Funduszu. 

11. (uchylony). 

12. Rada Funduszu wyraża opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem 

pozytywnej opinii. 

Art. 102. 

1. Działalnością Funduszu kieruje Prezes Funduszu, który reprezentuje Fundusz na zewnątrz. 

[2.  Prezesa Funduszu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, 

po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Funduszu 

na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. 

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych Prezes Rady Ministrów, na 

wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, może odwołać Prezesa Funduszu bez 

zasięgania opinii, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów 

powierza kierowanie Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu i niezwłocznie 

informuje o odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie.] 

<2. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii 

Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po 

zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. 

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych minister właściwy do 

spraw zdrowia może odwołać Prezesa Funduszu bez zasięgania opinii, o której mowa 

w ust. 2. W takim przypadku minister właściwy do spraw zdrowia powierza 

kierowanie Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu i niezwłocznie 

informuje o odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie.> 

4. (uchylony). 
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5. Do zakresu działania Prezesa Funduszu w szczególności należy: 

1) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu; 

2) efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym 

gospodarowanie rezerwą ogólną, o której mowa w art. 118 ust. 5; 

3) zaciąganie, w imieniu Funduszu, zobowiązań, w tym pożyczek i kredytów, z 

zastrzeżeniem art. 100 ust. 1 pkt 5; 

4) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz, o których 

mowa w art. 120 ust. 1 i 3; 

5) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektów planów 

finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, prognoz, o których mowa w art. 120 

ust. 1 i 2; 

6) sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu po otrzymaniu opinii Rady 

Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do 

spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) sporządzanie projektu planu pracy Funduszu; 

8) realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu; 

9) sporządzanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na następny rok; 

10) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu za dany rok 

oraz niezwłocznie przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych; 

11) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu, 

zawierających w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków Funduszu; 

12) nadzorowanie rozliczeń dokonywanych w ramach wykonywania przepisów o 

koordynacji; 

13) sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji, o których mowa w art. 106 ust. 10 

pkt 5, przekazanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu; 

14) przedstawianie Radzie Funduszu projektu systemu wynagradzania pracowników 

Funduszu; 

15) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do 

osób zatrudnionych w centrali Funduszu; 

[16) powoływanie i odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego, po zasięgnięciu opinii 

rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;] 

<16) występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia 

o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;> 

[17) odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na wniosek rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 107 ust. 4;] 

18) wykonywanie uchwał Rady Funduszu; 

19) przedstawianie Radzie Funduszu innych informacji o pracy Funduszu - w formie, 

zakresie i terminach określonych przez Radę Funduszu; 

20) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwał Rady Funduszu 

podlegających badaniu w trybie art. 163, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 

uchwalenia; 

21) nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu; 

21a) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 64 i 189, jeżeli z uzyskanych 

informacji wynika konieczność przeprowadzenia takiej kontroli; 

22) koordynowanie współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, instytucjami 

działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych, 

samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi, organizacjami 
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pracodawców, organizacjami świadczeniodawców oraz ubezpieczonych; 

[23) przekazywanie oddziałom wojewódzkim Funduszu do realizacji programów 

zdrowotnych zleconych przez właściwego ministra;] 

<23) przekazywanie oddziałom wojewódzkim Funduszu do realizacji programów 

polityki zdrowotnej zleconych przez właściwego ministra;> 

24) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie; 

24a) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 

18; 

25) ustalanie jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych przez 

oddziały wojewódzkie Funduszu; 

26)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawień kwot, o których 

mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji; 

27)  podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację, o 

którym mowa w ustawie o refundacji; 

28)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących prawomocnych orzeczeń sądów, 

o których mowa w ustawie o refundacji; informacje te nie podlegają udostępnieniu; 

29)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących umów, o których mowa w art. 

41 ustawy o refundacji; 

30)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących umów, o których mowa w art. 

48 ustawy o refundacji; 

31)  podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów 

medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu 

odpowiadającego kodowi EAN; 

32)  monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o 

objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 

ustawy o refundacji, oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w 

zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji; 

33)  realizacja zadań, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

weteranach działań poza granicami państwa. 

6. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego pisemnego 

upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. [W przypadku śmierci osoby pełniącej 

funkcję Prezesa Funduszu lub niemożności udzielenia przez niego takiego upoważnienia - 

upoważnienia udziela Rada Funduszu.] <W przypadku gdy udzielenie przez niego 

takiego upoważnienia nie jest możliwe – upoważnienia udziela minister właściwy do 

spraw zdrowia.> 

<6a. W przypadku śmierci Prezesa Funduszu albo odwołania ze sprawowanej funkcji, 

do czasu powołania nowego Prezesa Funduszu jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa 

wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.> 

7. Prezes Funduszu może udzielić zastępcom Prezesa, głównemu księgowemu Funduszu oraz 

pracownikom centrali Funduszu pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności 

prawnych i upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych w 

wykonaniu zadań, o których mowa w ust. 5. 

8. Pełnomocnictwa i upoważnienia, o których mowa w ust. 7, są udzielane na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
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Art. 106. 

1. W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o 

charakterze opiniodawczo-nadzorczym. 

[2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących 

ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, powoływani przez sejmik województwa, w tym: 

1) dwóch członków powoływanych z własnej inicjatywy sejmiku; 

2) dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwego wojewodę; 

3) jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego 

województwa; 

4) dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo 

wojewódzką komisję dialogu społecznego; 

5) jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku 

Publicznego; 

6) jeden członek spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa 

wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i 

właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia 

pierwszego posiedzenia rady oddziału. Pierwsze posiedzenie rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu zwołuje marszałek województwa.] 

<2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków 

będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, w tym: 

1) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik 

województwa; 

2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwego 

wojewodę; 

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent 

powiatów z danego województwa; 

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą 

miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego; 

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje 

pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od 

dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka 

rady; 

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców; 

7) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 

właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta 

wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej. 

3. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia 

pierwszego posiedzenia rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pierwsze 

posiedzenie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zwołuje minister właściwy do 

spraw zdrowia.> 

4. Przewodniczący rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zaprasza do udziału w 

posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, w charakterze obserwatorów, 
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przedstawicieli właściwej okręgowej rady lekarskiej, okręgowej rady pielęgniarek i 

położnych i okręgowej rady aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych. 

5. W przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jedna okręgowa rada lekarska, 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo okręgowa rada aptekarska, rady te delegują 

wspólnego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

6. W skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które: 

1) korzystają z pełni praw publicznych; 

2) posiadają wykształcenie wyższe; 

3) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

7. Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1) dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2) Prezesem Funduszu; 

3) zastępcą Prezesa Funduszu; 

4) pracownikami centrali Funduszu; 

5) świadczeniodawcami; 

6) właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

7) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa 

w pkt 5 i 6; 

[8) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8.] 

<8) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2–8, z wyjątkiem pracowników 

urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.> 

8. Członkowie rad oddziałów wojewódzkich Funduszu wybierają spośród swojego grona 

przewodniczącego. 

9. Rada wojewódzkiego oddziału Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

10. [Do zadań rad oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:]  

    <Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:> 

1) opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

2) uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

3) opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok; 

4) monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów; 

[5) monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego 

informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez 

świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22;] 

<5) monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu 

wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i 

art. 21;> 

6) kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich 

dziedzinach jego działalności; 

7) występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli 

w trybie art. 64; 

8) występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli 
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realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

9) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, 

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

10) występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

11) wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu; 

[12) występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.] 

<12) występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia 

o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o 

których mowa w art. 107 ust. 4.> 

11. Uchwały rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zapadają większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków rady. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady. 

12. W celu wykonywania swoich obowiązków rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może 

żądać od dyrektora oddziału wojewódzkiego sprawozdań i wyjaśnień. 

13. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu nie ma prawa wydawania dyrektorowi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wiążących poleceń dotyczących bieżącej działalności oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. 

14. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 

10 pkt 6: 

1) może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności 

kontrolnych; 

2) ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

15. [Sejmik województwa odwołuje członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu przed 

upływem kadencji w przypadku:]  

<Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu przed upływem kadencji tej rady w przypadku:> 

1) rezygnacji ze stanowiska; 

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

4) naruszenia przepisów ust. 7; 

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

[16. W przypadku odwołania członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu albo jego 

śmierci przed upływem jego kadencji, sejmik województwa powołuje nowego członka na 

okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<16. W przypadku odwołania członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu albo jego 

śmierci przed upływem kadencji tej rady, minister właściwy do spraw zdrowia 

powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.> 

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia jego odwołania 

albo śmierci. 

18. Członkom rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie. 

19. Członkom rady oddziału przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na 
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zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

Art. 107. 

1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje oddziałem wojewódzkim Funduszu i 

reprezentuje Fundusz na zewnątrz w zakresie właściwości danego oddziału. 

[2. Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje Prezes Funduszu, po 

zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Niewydanie opinii przez radę 

oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni jest równoznaczne z akceptacją 

kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego albo zgodą na jego odwołanie.] 

<2. Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu oraz Prezesa Funduszu. Niewydanie opinii w terminie 14 dni jest 

równoznaczne z akceptacją kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu albo zgodą na jego odwołanie.> 

3. Dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu może zostać osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków dyrektora; 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. 

4. [Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Funduszu 

o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w przypadku gdy dyrektor 

oddziału wojewódzkiego:] 

<Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może wystąpić z wnioskiem do ministra 

właściwego do spraw zdrowia o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, w przypadku gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu:> 

1) nie przedstawi radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu: 

a) projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

b) projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

c) sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za 

dany rok, 

d) corocznej prognozy przychodów i kosztów oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

2) nie udzieli, w terminie wyznaczonym przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

3) rażąco narusza obowiązki ustawowe. 

5. Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy: 

1) efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2) przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych 

prognoz przychodów i kosztów; 

3) przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu 

planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny; 

<3a) sporządzanie planu zakupu świadczeń;> 

4) sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5) realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok; 
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7) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

8) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; 

[9) dokonywanie wyboru realizatorów programów zdrowotnych, w tym w imieniu danego 

ministra;] 

<9) dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym w 

imieniu danego ministra;> 

10)  zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 

świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach 

ustawy o refundacji, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów 

zdrowotnych; 

11) realizacja zadania, o którym mowa w art. 108; 

12) kontrola i monitorowanie: 

a) ordynacji lekarskich, 

b) realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

c)  realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a 

i 44b; 

13) przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców i aptek; 

14) monitorowanie celowości, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

15) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do 

osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 

16) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego; 

17) udzielanie, na żądanie Prezesa Funduszu lub rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego; 

18) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie; 

19) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów 

ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, 

zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów, na podstawie ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

20) zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 

68; 

21)  zawieranie umów, o których mowa w art. 41 i art. 48 ustawy o refundacji; 

22)  kontrola, monitorowanie i rozliczanie umów, o których mowa w art. 41 i art. 48 

ustawy o refundacji; 

23)  wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 18. 

6. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może być jednocześnie: 

1) Prezesem Funduszu albo jego zastępcą: 

2) głównym księgowym Funduszu; 

3) pracownikiem centrali Funduszu; 

4) świadczeniodawcą; 

5) właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

6) posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące 

świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5; 

7) osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-9. 

7. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może wykonywać działalności 

gospodarczej. 
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8. Dyrektor oddziału wojewódzkiego, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, 

współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami 

świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu 

stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na 

terenie danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu. 

Art. 107a. 

[1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu jest otwarty i 

konkurencyjny.] 

<1. Nabór kandydatów do zatrudnienia w Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.> 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198, z późn. zm.), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce 

organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

Art. 116. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1) należne składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

2) odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

3) darowizny i zapisy; 

4) środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

[5) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadania, o którym mowa 

w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b;] 

<5) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których 

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b;> 

6) środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych; 

7) przychody z lokat; 

7a)  (uchylony); 

7b)  kwoty, o których mowa w art. 4 ust. 10 ustawy o refundacji; 

7c)  kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy o refundacji; 

7d)  kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 50-52 ustawy o refundacji; 

7e)  kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 

ustawy o refundacji; 

8) inne przychody. 

<1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis na taryfikację 

świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5–8.> 

2. Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek. 

Art. 129. 

1. Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy przeznacza się na: 

1) pokrycie strat z lat ubiegłych; 

2) fundusz zapasowy. 

2. O pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada Funduszu, w drodze 

uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych. [Uchwała Rady 

Funduszu może być podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia odnośnie do sposobu 

podziału zysku netto lub pokrycia straty netto.] 

3.  W okresie pomiędzy przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w 
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danym roku oraz przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w 

następnym roku, planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym 

obowiązującym w tym okresie lub sporządzanym w tym okresie mogą być zwiększone, 

przy czym łączna wysokość zwiększenia planowanych kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej w tym okresie nie może być większa niż wysokość funduszu zapasowego. W 

tym przypadku nie stosuje się zasady określonej w art. 118 ust. 1. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przy ustalaniu wysokości środków 

przekazywanych poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu na finansowanie 

świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się w szczególności wyniki finansowe oddziałów 

wojewódzkich Funduszu za poprzednie lata obrotowe. 

5.  (uchylony). 

6.  Przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się 

środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4. 

<Art. 131b. 

1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza plan zakupu świadczeń opieki 

zdrowotnej na następny rok, uwzględniając Mapę Regionalną oraz stan dostępności 

do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa. 

2. Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej składa się z: 

1) części ogólnej zawierającej w szczególności wskazanie priorytetów w zakresie 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem priorytetów dla 

regionalnej polityki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem; 

2) części szczegółowej określającej w szczególności obszary terytorialne, dla których 

przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, oraz maksymalną liczbę umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, która zostanie zawarta na danym obszarze, w 

danym zakresie lub rodzaju świadczeń.> 

 

Art. 132. 

[1. Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy 

świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, z zastrzeżeniem art. 

159.] 

<1. Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 4.> 

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze 

świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na 

zasadach określonych w niniejszym dziale. 

3. Nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, 

pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli 

udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. 

4. Świadczenia opieki zdrowotnej nieokreślone w umowie o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowane przez Fundusz udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych 

wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze 

świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na 
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ten cel w planie finansowym Funduszu. 

<Art. 132a. 

1. Świadczeniodawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie i wykonywanie umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w nie mniej niż dwóch zakresach, o których mowa w 

art. 15 ust. 2 pkt 2–8, 10–13, 15 i 16. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Przepisy dotyczące świadczeniodawcy stosuje się odpowiednio do świadczeniodawców, 

o których mowa w ust. 1.> 

Art. 136. 

<1.> Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa w szczególności: 

1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; 

2a)  sposób realizacji instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 

ustawy o refundacji, dotyczących danego leku albo środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego - w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 i 16; 

3) wykaz podwykonawców oraz wymagania dla nich inne niż techniczne i sanitarne, 

określone w odrębnych przepisach; 

4) zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami; 

5) kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy; 

6) zasady rozpatrywania kwestii spornych; 

7) postanowienie o rozwiązaniu umowy, które może nastąpić za uprzednim nie krótszym 

niż 3 miesiące okresem wypowiedzenia, chyba że strony postanowią inaczej; 

8) postanowienie o karze umownej w przypadku niezastosowania terminu i trybu 

określonych w pkt 7. 

<2. W przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia 

szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej 

diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie 

karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się, 

dostosowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub 

leczenia onkologicznego i wykonania tej umowy.> 

[Art. 137. 

1. Prezes Funduszu, uwzględniając przepisy niniejszego działu oraz przepisy odrębne, 

przygotowuje projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

zawierający w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób wyceny, sposób 

finansowania oraz warunki ich udzielania. 

1a. Projekt, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ustalania standardów postępowania i 

procedur medycznych, które są określane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Prezes Funduszu nie później niż do dnia 15 kwietnia przesyła projekt, o którym mowa w 

ust. 1, Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych i 
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reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców. 

3. Za reprezentatywną organizację, o której mowa w ust. 2, uważa się taką organizację: 

1) która zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10.000 osób oraz 

2) której organ uprawniony do reprezentowania złoży ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia oświadczenie dotyczące spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego, nie później niż do dnia 30 

kwietnia. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi jawny wykaz reprezentatywnych organizacji 

świadczeniodawców. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia wykaz, o którym mowa w ust. 4, wraz z 

oświadczeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. 

6. Projekt, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z podmiotami, o których mowa w 

ust. 2, w trybie negocjacji nie później niż do dnia 31 maja. Projekt uważa się za 

uzgodniony, jeżeli przedstawiciele wszystkich stron biorących udział w negocjacjach złożą 

pod nim własnoręczne podpisy. 

7. Uzgodniony w trybie ust. 6 projekt, o którym mowa w ust. 1, Prezes Funduszu niezwłocznie 

przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje przeglądu projektu, o którym mowa w ust. 1, 

pod względem zgodności z przepisami prawa oraz dokonuje niezbędnych wynikających z 

tego przeglądu zmian w tym projekcie, niezwłocznie informując o tym Prezesa Funduszu 

oraz podmioty, o których mowa w ust. 2. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając projekt uzgodniony w 

trybie ust. 6 z podmiotami, o których mowa w ust. 2, kierując się dobrem 

świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia właściwej realizacji umów. 

10. W przypadku nieuzgodnienia projektu, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym 

mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kierując się dobrem 

świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia właściwej realizacji umów, a także 

biorąc pod uwagę treść ustalonych warunków projektu przekazanych przez Prezesa 

Funduszu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej 

Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin negocjacji, o których mowa w ust. 6, uwzględniając 

konieczność równego traktowania stron tych negocjacji. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zmiana ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej dokonywana jest w trybie określonym w ust. 1-9, nie częściej 

niż raz na 2 lata, z wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany uwarunkowań społeczno-

gospodarczych udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lub stwierdzonych 

nieprawidłowości w realizacji tych umów wynikających z przepisów wydanych na 

podstawie ust. 9.] 

<Art. 137. 

1. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmują: 

1) przedmiot umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i warunki 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej; 



- 66 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) tryb ustalania kwoty zobowiązania, w przypadku umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na okres dłuższy niż rok; 

4) zakres i warunki odpowiedzialności świadczeniodawcy z tytułu 

nieprawidłowego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

5) przesłanki, sposób ustalania wysokości oraz tryb nakładania kar 

umownych; 

6) przesłanki i tryb rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz warunki jej wygaśnięcia. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne 

warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kierując się interesem 

świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia właściwego wykonania umów.> 

[Art. 139. 

1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem 

art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie: 

1) konkursu ofert albo 

2) rokowań. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie ust. 5. W celu przeprowadzenia rokowań po 

zamieszczeniu ogłoszenia Fundusz wysyła zaproszenia. 

3. Ogłoszenie zawiera w szczególności: 

1) nazwę i adres siedziby zamawiającego; 

2) określenie wartości i przedmiotu zamówienia; 

3) wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców, z uwzględnieniem 

Polskich Norm wprowadzających normy europejskie, europejskich aprobat technicznych 

lub norm państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzających europejskie normy 

zharmonizowane oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o 

statystyce publicznej; 

4) wskazanie świadczeniodawców zapraszanych do rokowań - w przypadku rokowań. 

4. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje komisję. Tryb 

pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Radę Funduszu. 

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

drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania 

ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadania, uwzględniając 

równe traktowanie świadczeniodawców oraz uczciwą konkurencję.] 

<Art. 139. 

1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z 

zastrzeżeniem art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie: 

1) konkursu ofert albo 

2) rokowań. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 9. W celu przeprowadzenia 

rokowań po zamieszczeniu ogłoszenia Fundusz wysyła zaproszenia. 



- 67 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawiera w szczególności: 

1) nazwę zamawiającego i adres jego siedziby; 

2) określenie wartości i przedmiotu zamówienia; 

3) wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców, 

z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie, 

europejskich aprobat technicznych lub norm państw członkowskich Unii 

Europejskiej wprowadzających europejskie normy zharmonizowane oraz 

klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce 

publicznej; 

4) wskazanie świadczeniodawców zapraszanych do rokowań – w przypadku 

rokowań; 

5) określenie obszaru terytorialnego, dla którego jest przeprowadzane postępowanie 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz 

wskazanie maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania, zgodnie z planem 

finansowym oddziału wojewódzkiego Funduszu i planem zakupu świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje komisję 

konkursową w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

5. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która: 

1) jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy; 

2) pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w związku małżeńskim 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii 

bocznej do drugiego stopnia; 

3) jest związana, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, 

o którym mowa w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo 

członkiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu; 

4) pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej 

bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą 

pozostają we wspólnym pożyciu. 

6. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia, że nie 

zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 5. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

7. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego członka komisji 

konkursowej w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, 

dokonuje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu z urzędu lub na wniosek 

członka komisji konkursowej albo świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie 

umowy. 
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8. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

może być rozpoczęte przed zatwierdzeniem planu finansowego. W takim przypadku 

wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze 

świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych 

na ten cel w planie finansowym Funduszu na rok bieżący. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, 

powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, 

uwzględniając konieczność równego traktowania świadczeniodawców oraz 

zapewnienia uczciwej konkurencji. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób określania obszarów terytorialnych, dla których jest przeprowadzane 

postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

dla świadczeń w poszczególnych zakresach i rodzajach, mając na uwadze potrzeby 

zdrowotne oraz uwarunkowania geograficzne i komunikacyjne.> 

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 ust. 1 pkt 3;] 

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

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d oraz warunki, o których 

mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2;> 

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 udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej 

i ich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do 

przedmiotu zamówienia;] 

<1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, najkorzystniejszych pod względem 

kryteriów wyboru ofert określonych w art. 148 ust. 1;> 

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. 
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[Art. 146. 

1. Prezes Funduszu określa: 

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2) kryteria oceny ofert; 

3) warunki wymagane od świadczeniodawców. 

2. Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych 

od świadczeniodawców zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych. 

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana przez konsultanta krajowego Prezesowi 

Funduszu w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni. 

Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.] 

<Art. 146. 

1. Prezes Funduszu określa: 

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące 

w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane 

postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, 

z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie. 

2. Szczegółowe warunki umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą dotyczyć 

warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, określonych 

w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d. 

3. Przy opracowaniu szczegółowych warunków umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

sporządza się uzasadnienie oraz informację dotyczącą skutków ich przyjęcia, w której 

wskazuje się: 

1) rozwiązywany problem; 

2) rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, oraz 

oczekiwany efekt; 

3) podmioty, na które oddziałują warunki umów; 

4) informację na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników 

przeprowadzonych konsultacji warunków umów; 

5) skutki finansowe; 

6) termin planowanego wdrożenia warunków umów; 

7) w jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów przyjętych warunków umów oraz 

jakie mierniki zostaną zastosowane. 

4. Projekt przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, Prezes Funduszu przedstawia właściwym konsultantom krajowym w celu 

zaopiniowania. Opinia jest przekazywana Prezesowi Funduszu w wyznaczonym przez 

niego terminie, nie krótszym niż 14 dni. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest 

równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

5. Określone przez Prezesa Funduszu przedmiot postępowania w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów, 
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o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przedmiotu postępowania w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczegółowych 

warunków umów dotyczących świadczeń z zakresu programów lekowych i 

chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji, stosuje się nie wcześniej 

niż przed upływem 30 dni od dnia ich wydania, chyba że minister właściwy do spraw 

zdrowia wyrazi zgodę na ich wcześniejsze stosowanie. 

6. Do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej przeprowadzanego w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty 

zobowiązania i warunków finansowych w danym roku stosuje się szczegółowe 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Prezesa Funduszu oraz taryfę świadczeń opublikowaną w Biuletynie 

Informacji Publicznej Agencji, do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.> 

[Art. 148. 

Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: 

1) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje 

personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oraz 

zewnętrznej oceny, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją; 

2) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.] 

<Art. 148. 

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert: 

1) jakości, 

2) kompleksowości, 

3) dostępności, 

4) ciągłości, 

5) ceny 

– udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca posiada: 

1) umowę, o której mowa w art. 31lc ust. 4; 

2) ważną pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 albo 2. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

kryteria wyboru ofert, w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń 

opieki zdrowotnej, kierując się interesem świadczeniobiorców oraz koniecznością 

zapewnienia prawidłowego przebiegu porównania ofert w toku postępowania w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.> 

Art. 149. 

1. Odrzuca się ofertę: 

1) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie; 

2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 

3) jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej 
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liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

6) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną; 

[7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie 

art. 146 ust. 1 pkt 3; 

8) złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział 

wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie świadczeniodawcy.] 

<7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2; 

8) złożoną przez świadczeniodawcę, z którym w okresie 5 lat poprzedzających 

ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu 

umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju 

odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z 

przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.> 

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę 

można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 

3. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych 

dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia 

tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

Art. 151. 

1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 

2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w 

ogłoszeniu o konkursie ofert. 

3. O rozstrzygnięciu rokowań ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 2 dni od zakończenia 

rokowań. 

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 

[5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja 

ulega rozwiązaniu.] 

<5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej następuje jego zakończenie.> 

6. Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli 

wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 euro według średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania. 

7.  (uchylony). 

Art. 155. 

1. Do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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[2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto ją z 

oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie, lub 

zawarto ją w wyniku postępowania, które zostało unieważnione.] 

<2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto ją z 

oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w art. 149 

ust. 1 pkt 1 i 3–8, lub zawarto ją w wyniku postępowania, które zostało 

unieważnione.> 

3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna w części wykraczającej 

poza przedmiot postępowania w sprawie zawarcia tej umowy. 

4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie 

na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

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.] 

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

nieoznaczony, z zastrzeżeniem art. 159 ust. 2a. Zawarcie umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej na czas dłuższy niż 5 lat, a umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej na okres dłuższy niż 10 

lat, 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 
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do zawarcia umowy określone w art. 144 pkt 2 lub 3.] 

Art. 159. 

1. [Przepisów art. 136 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie stosuje 

się do zawierania umów ze świadczeniodawcami:]  

<Przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań 

nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami:> 

1)  udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 

2)  wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie 

osoby uprawnionej; 

3)  do umów, o których mowa w art. 41 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji; 

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera się umowę ze 

świadczeniodawcą spełniającym warunki do zawarcia umowy określone przez Prezesa 

Funduszu. 

<2a. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawiera się na czas 

nieoznaczony.> 

3. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zamieszcza na stronie internetowej 

właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz udostępnia w siedzibie tego oddziału 

informacje o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o 

których mowa w ust. 2. 

4. Fundusz informuje o zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 

1, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. 

5.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z 

zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, w szczególności 

określając jego organizację i wyposażenie, uwzględniając rodzaj wykonywanych 

czynności oraz zapewnienie dostępności dla świadczeniobiorców. 

Art. 161. 

1. Zażalenie, o którym mowa w art. 160, rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania, Prezes Funduszu. 

2. Zażalenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem 

właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia 

dokonania czynności przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

2a. Prezes Funduszu, uwzględniając zażalenie w części lub w całości, nakłada na dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Funduszu obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

w szczególności poprzez uchylenie czynności, której dotyczy zażalenie, i zawiadamia 

świadczeniodawcę w terminie 7 dni o uwzględnieniu zażalenia. 

[3. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia przez Prezesa Funduszu w części lub całości, 

świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie. 

3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca może złożyć do Prezesa Funduszu w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Prezesa na złożone przez 

świadczeniodawcę zażalenie. 

3b. Wniosek o ponowne rozpatrzenie rozpatrywany jest przez Prezesa Funduszu w terminie 

14 dni od dnia jego otrzymania. 

3c. Zażalenie na ponowne rozpatrzenie wniosku nie przysługuje.] 
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[Art. 166. 

1. W razie nieusunięcia przez Fundusz w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, minister 

właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do: 

1) Prezesa Rady Ministrów - o odwołanie wszystkich członków Rady Funduszu, jeżeli 

nieprawidłowości dotyczą zakresu działania Rady Funduszu; 

2) Prezesa Funduszu - o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, jeżeli 

nieprawidłowości dotyczą zakresu jego działania. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia odwołania: 

1) Prezes Rady Ministrów powołuje nowych członków Rady Funduszu na pełną kadencję, z 

zachowaniem wymagań określonych w art. 99 ust. 1, 5 i 6; 

2) Prezes Funduszu powołuje nowego dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na 

pełną kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w art. 107 ust. 2 i 3. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odpowiednio członkowie Rady Funduszu oraz 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonują jedynie czynności niezbędne do 

zapewnienia ciągłości działania Funduszu.] 

Art. 169. 

1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 165 przysługują 

odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie nadzoru 

nad gospodarką finansową Funduszu. 

2. [Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 166-168 

przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w 

szczególności w przypadku:]  

  <Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 167 i art. 168 

przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

w szczególności w przypadku:> 

1) działań powodujących niezrównoważenie przychodów z kosztami Funduszu; 

2) niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu; 

3) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu; 

4) przekroczenia terminów, o których mowa w rozdziale 2 działu V - z wyłączeniem 

przepisów dotyczących planu finansowego Funduszu; 

5) nieprawidłowości w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 131 ust. 1. 

Art. 178. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje 

kierownikowi jednostki kontrolowanej. 

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności wynikającą z ustaleń 

opisanych w protokole kontroli, a także zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości i dostosowanie działalności jednostki kontrolowanej do przepisów 

prawa. 

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, do poinformowania 

ministra właściwego do spraw zdrowia o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 

działań. 

[4. W razie niewykonania zaleceń, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 166-171 stosuje się 

odpowiednio.] 

<4. W razie niewykonania zaleceń, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 167–171 

stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu: 

1)  stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych 

przez Fundusz; 

3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5) rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne; 

9)  identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1) rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2) rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3, w celu rozliczania kosztów refundacji leków. 

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu: 

1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)  prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych: 

1) osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8; 

2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3; 

3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8. 

4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

pkt 1 – 33 pominięto. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 
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zdrowotnych. 

<5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), 

2) odpłatnie komornikom sądowym 

– w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię 

dowodu dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez 

Fundusz.> 

6.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

<Art. 189a. 

Fundusz przekazuje wojewodzie oraz marszałkowi województwa zbiorcze informacje o 

świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom zamieszkującym 

na terenie województwa przez świadczeniodawców udzielających świadczeń na 

terenie województwa, niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie.> 

Art. 190. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji 

gromadzonych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu 

oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób 

rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, Funduszowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń 

ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji 

oraz wzory dokumentów, biorąc pod uwagę zakres zadań wykonywanych przez te 

podmioty oraz uwzględniając potrzebę ochrony danych osobowych. 

<1a. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, do których dostępność, mierzona 

średnim czasem oczekiwania, jest znacznie utrudniona, minister właściwy do spraw 

zdrowia w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 może określić wykaz świadczeń 

gwarantowanych, w przypadku których listy oczekujących na udzielenie świadczenia 

są prowadzone przez świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w aplikacji 

udostępnionej przez Prezesa Funduszu.> 
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2.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z 

Funduszem o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych 

związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w szczególności strony transakcji, numer 

faktury, datę faktury, ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego i ich ceny jednostkowej oraz wartość faktury, a 

także zastosowane rabaty lub upusty, biorąc pod uwagę zakres danych zawartych w 

dokumentacji zakupu. 

[3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, Prezesa Funduszu, wojewodów i marszałków województw, określi, w 

drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 

informatycznym Funduszu oraz zakres sprawozdań okresowych i sposób ich 

przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także minimalny zakres 

zbiorczych informacji i sposób ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw, w 

tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji i wzory dokumentów, 

uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty.] 

<3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach 

z działalności Funduszu, 

2) wzór sprawozdania okresowego z działalności Funduszu oraz sposób i terminy 

jego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

3) minimalny zakres zbiorczych informacji przekazywanych przez Fundusz 

wojewodom oraz marszałkom województw na podstawie art. 189a, sposób 

i terminy ich przekazywania oraz wzór budowy komunikatów elektronicznych 

służących do przekazywania tych informacji 

– uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty oraz konieczność 

zapewnienia jednolitości przekazywanych informacji.> 

4. (uchylony). 

Art. 193. 

Kto: 

1) nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane 

mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych 

sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, 

1a)  nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania 

z ubezpieczenia zdrowotnego, 

2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

3) nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

4) pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

5) uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp świadczeniobiorców do 

świadczeń opieki zdrowotnej, 

<5a) uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu możliwość zapisywania się na 

listy oczekujących,> 

6)  będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do 

ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub 
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wyrejestrowania członka rodziny, 

7) podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i 

dane 

- podlega karze grzywny. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Art. 6. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   Skarb Państwa; 

2)   Narodowy Bank Polski; 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

4a)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4b)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

5)   przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ 

administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub 

umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; 

6)   jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

7)   Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

8)   (uchylony); 

9)   Agencję Rynku Rolnego; 

10)  fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157); 

  10a)  instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

c)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez 

nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy: 

–  prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego oraz 

–  zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w 

drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także 
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przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia 

tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro, 

d)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

f)  zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie 

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

11)  fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

11a) podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów 

związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w 

którym mają siedzibę, 

c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają 

siedzibę, 

d)  posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników, 

e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich 

lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po 

osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego; 

12)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.); 

12a)  Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)  Agencję Nieruchomości Rolnych; 

14)  (uchylony); 

15)  Agencję Rezerw Materiałowych. 

<16) Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.> 

2. (uchylony). 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do 

uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1-4o pominięto) 

[4p)  dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe;] 

(pkt 4r-54 pominięto) 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 
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1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub 

dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody 

jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego 

od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 

2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku 

lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania 

portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 

portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 
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które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym 

przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

3)   jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym 

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego 

roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 
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U S T A W A   z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA 

DENTYSTY (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) 

[Art. 42. 

 Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z 

zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach] 

<Art. 42. 

1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej 

zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 2. 

2. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę 

niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem 

zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane: 

1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo 

przedstawicielowi ustawowemu pacjenta; 

2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń 

zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie 

bez szczegółowego określania tych osób. 

4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się 

w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. 

5. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza 

się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką 

receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza 

do tej dokumentacji.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  

Art. 35. 

1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy; 

2)   wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, 

związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku 

publicznego oraz wolontariatu; 

3)   udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego; 

4)   zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach; 
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5)   wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz 

rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

6)   tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia 

działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych 

standardów; 

[7)   wskazywanie kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rady 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powoływanych na zasadach i 

w trybie określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych.] 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym członek Rady nie może pełnić funkcji dłużej niż 2 

kolejne kadencje. 

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów 

prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 2 lipca 2004 r. o SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

<Art. 84ab. 

Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców 

dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 

ze środków publicznych na podstawie 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.).> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 5 grudnia 2008 r. o ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU 

ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. 

poz. 619)  

Art. 41. 

1. Osoba zakażona HIV lub chora na AIDS może zastrzec dane, o których mowa w art. 24 ust. 

2 i 5, art. 27 ust. 4, art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 3, umożliwiające jej identyfikację. W 

takim przypadku zgłoszenie lub rejestr zawierają: 

1)   inicjały imienia i nazwiska lub hasło; 

2)   wiek; 

3)   płeć; 

4)   nazwę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; 
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5)   rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia. 

2. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu zakażenia HIV 

lub zachorowania na AIDS, lekarz ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W takim przypadku zgłoszenie lub 

rejestr zawierają: 

1)   inicjały imienia i nazwiska lub hasło; 

2)   wiek; 

3)   płeć; 

4)   nazwę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; 

5)   rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia. 

[3. Realizacja zadań z zakresu leczenia antyretrowirusowego, w celu zapewnienia równego 

dostępu wszystkim zakażonym HIV i chorym na AIDS do zgodnych z wytycznymi 

organizacji międzynarodowych metod profilaktyki AIDS, diagnostyki i leczenia 

antyretrowirusowego, jest prowadzona na podstawie programu zdrowotnego ustalonego 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.] 

<3. Realizacja zadań z zakresu leczenia antyretrowirusowego, w celu zapewnienia 

równego dostępu wszystkim zakażonym HIV i chorym na AIDS do zgodnych 

z wytycznymi organizacji międzynarodowych metod profilaktyki AIDS, diagnostyki 

i leczenia antyretrowirusowego, jest prowadzona na podstawie programu polityki 

zdrowotnej ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.> 

4. Leczenie poekspozycyjne osób, które miały styczność z ludzkim wirusem niedoboru 

odporności (HIV), jest finansowane na zasadach określonych w art. 40 ust. 4 i 5. 

5. Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru 

odporności (HIV), do której doszło w wyniku wypadku w trakcie wykonywania czynności 

zawodowych, jest finansowane przez pracodawcę albo zlecającego prace. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 2010 r. o WYROBACH MEDYCZNYCH (Dz. U. Nr 107, 

poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657)   

Art. 15. 

1. Prezes Urzędu może zezwolić, w drodze decyzji administracyjnej, na wprowadzenie do 

obrotu lub wprowadzenie do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu, 

który jest niezbędny do osiągnięcia koniecznych celów profilaktycznych, diagnostycznych 

lub terapeutycznych, a dla którego nie zostały wykonane procedury oceny zgodności 

potwierdzające, że spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze. 

[2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek świadczeniodawcy, 

konsultanta, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641), Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, uzasadniony 

koniecznością ratowania życia lub zdrowia pacjenta lub ochrony zdrowia publicznego.] 
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<2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek świadczeniodawcy, 

konsultanta, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.), Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, uzasadniony koniecznością ratowania życia lub zdrowia pacjenta lub 

ochrony zdrowia publicznego.> 

Art. 68. 

1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 

  1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

  2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

  3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

  4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

  5)   ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

  6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

  7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

  8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

  9)   szefem jednostki właściwej do spraw zdrowia, podległej Ministrowi Obrony 

Narodowej, 

  10)  Komendantem Głównym Policji, 

  11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

  12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 

  [13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych,] 

 <13) Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,> 

14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

  15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

  16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

  17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

4. Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego opinię w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań. 

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

4c. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 4a, umarza się. 

4d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu. 
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4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

  1)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów, 

  2)   tryb wydawania opinii przez Prezesa Urzędu oraz sposób postępowania z taką opinią, 

  3)   szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach 

towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie 

teleinformatycznym, 

  4)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych i Prezesa Urzędu w przypadku 

wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu 

- mając na uwadze konieczność zapobiegania przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wyrobów, które nie spełniają określonych dla nich wymagań lub stwarzają 

poważne zagrożenie. 

 

 

U S T A W A  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2013 

r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24, 423 i 619)  

Art. 26. 

1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.), zwany dalej "udzielającym zamówienia", może udzielić zamówienia na 

udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej 

"zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie 

legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 

w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej "przyjmującym 

zamówienie". 

2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 

100. 

3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. 

[4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 

art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , przy czym 

prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu 

wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.] 

<4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, 

art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4–6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 

1 i 2 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.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego 

zamówienia.> 
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4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro liczonej według średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

Art. 114. 

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z 

przeznaczeniem na: 

[1)   realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na 

zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych 

do realizacji tych zadań;] 

<1) realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów 

zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego 

oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;> 

2)  remonty; 

3)  inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 

4)   realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub 

innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

5)   cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych; 

6)   realizację programów wieloletnich; 

7)   pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne. 

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne na zadania, 

o których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 1, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, 

2)   pkt 2 i 3 

- w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. Wysokość środków publicznych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 

wysokości kosztów koniecznych do realizacji całości zadania. 

4. Maksymalna wysokość środków publicznych, o których mowa w ust. 2, jest ustalana 

według wzoru: 

W = K x P0 

gdzie współczynnik przychodów , a poszczególne symbole oznaczają: 

W -   wysokość środków publicznych, 

K -    planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3, 

a0 -  przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku 

obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
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b0 -  przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w 

poprzednim roku obrotowym. 

5. Środki publiczne na zadania określone w ust. 1 pkt 7 są przyznawane na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

6. Do przekazywania środków publicznych na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

podmiotom wykonującym działalność leczniczą utworzonym w roku, w którym następuje 

przekazanie tych środków, nie stosuje się przepisów ust. 4. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE 

ZDROWIA (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183) 

Art. 12. 

1. W ramach SIM są przetwarzane dane, w tym dane osobowe oraz jednostkowe dane 

medyczne w zakresie określonym w art. 4 ust. 3, w celu: 

1)   poprawy dostępności usługobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków publicznych; 

2)   monitorowania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków publicznych; 

3)   umożliwienia płatnikom i usługobiorcom uzyskiwania informacji o udzielanych, 

udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej; 

4)   analizy przepływu środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

5)   uzyskania informacji niezbędnych do wykonywania zadań określonych w art. 10 i art. 

11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych przez podmioty wymienione w tych 

przepisach; 

6)   dokonywania przez uprawnione podmioty oceny zapotrzebowania na świadczenia 

opieki zdrowotnej oraz przetwarzania danych dla potrzeb rejestrów medycznych, o 

których mowa w art. 19; 

[7)   umożliwienia usługobiorcom monitorowania swojego statusu na listach oczekujących 

na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych;] 

<7) umożliwienia usługobiorcom monitorowania swojego statusu na listach 

oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych;> 

8)   wspomagania Systemu RUM - NFZ; 

9)   wymiany pomiędzy usługodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji 

medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia; 

10)  wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy usługodawcami oraz pobrania 

danych w celu prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia 

usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne. 
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2. Dostęp do danych przetwarzanych w SIM jest uzależniony od uprawnień posiadanych, na 

podstawie ustawy lub przepisów dotyczących danych osobowych oraz jednostkowych 

danych medycznych określonych w art. 4 ust. 3, przez użytkownika systemu. 

3. Usługobiorcy przysługuje dostęp do danych, w tym danych osobowych i jednostkowych 

danych medycznych jego dotyczących, w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień 

określonych w ust. 1 pkt 3 i 7. 

4. Płatnikom, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a, przysługuje dostęp do danych, w tym 

danych osobowych i jednostkowych danych medycznych usługobiorców oraz danych 

dotyczących usługodawców, przetwarzanych w SIM, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, oraz prawo do pobrania danych niezbędnych 

do rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. 

5. Wojewodzie przysługuje dostęp do danych przetwarzanych w SIM, w zakresie realizacji 

zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach posiadanych uprawnień. 

[6. Pracownikom medycznym i usługodawcom, w zakresie wykonywanych przez nich zadań i 

posiadanych uprawnień, udostępniane są dane, w tym dane osobowe i jednostkowe dane 

medyczne usługobiorców, przetwarzane w SIM, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, oraz prowadzenia list oczekujących na 

udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.] 

<6. Pracownikom medycznym i usługodawcom, w zakresie wykonywanych przez nich 

zadań i posiadanych uprawnień, udostępniane są dane, w tym dane osobowe i 

jednostkowe dane medyczne usługobiorców, przetwarzane w SIM, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, oraz 

prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych.> 

7. Podmiotom prowadzącym rejestry medyczne przysługuje dostęp do danych, w tym danych 

osobowych i jednostkowych danych medycznych, przetwarzanych w SIM, w zakresie 

zadań wykonywanych przez te podmioty, w związku z prowadzeniem rejestrów 

medycznych. 

8. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje dostęp do danych przetwarzanych w 

SIM w zakresie zadań wykonywanych przez te podmioty, wynikających z przepisów 

regulujących zadania samorządu terytorialnego, w zakresie zdrowia publicznego. 

9. Pobieranie danych przetwarzanych w SIM przez podmioty, o których mowa w ust. 3-8, jest 

nieodpłatne. 

 

Art. 27. 

 [1. System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest systemem 

teleinformatycznym, w którym przetwarzane są zbiorcze dane i informacje, o których mowa 

w art. 20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazywane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz zbiorcze dane uzyskane na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1.] 

<1. System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest systemem 

teleinformatycznym, w którym przetwarzane są zbiorcze dane i informacje, o których 

mowa w art. 20 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazywane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz zbiorcze dane uzyskane na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1.> 
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2. Dane gromadzone w Systemie Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki 

Zdrowotnej są jawne i udostępniane na portalu, o którym mowa w art. 36. 

3. Administratorem systemu i administratorem danych przetwarzanych w Systemie 

Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

 

 

 

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 późn. zm.) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   Agencja - Agencję Oceny Technologii Medycznych działającą na podstawie 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.);] 

<1) Agencja – Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji działającą na 

podstawie 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.);> 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

3)   całkowity budżet na refundację - wysokość środków publicznych przeznaczonych w 

planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 118 ustawy z 

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

publicznych, na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 16-18 oraz 

objęte programami lekowymi, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 tej ustawy; 

4)   cena detaliczna - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową i urzędową marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług; 

5)   cena hurtowa - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową oraz należny podatek od towarów i usług; 

6)   cena zbytu netto - cenę sprzedaży leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego do podmiotów uprawnionych do obrotu, 

nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług; 

7)   DDD - dobową dawkę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia; 

8)   Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

9)   grupa limitowa - grupę leków albo środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo wyrobów medycznych objętych wspólnym limitem finansowania; 

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

farmaceutyczne; 

11)  lek recepturowy - lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; 
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12)  nazwa międzynarodowa leku - nazwę leku zalecaną przez Światową Organizację 

Zdrowia; 

13)  odpowiednik - w przypadku: 

a)  leku - lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę 

samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, 

b)  środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego mający ten sam albo zbliżony skład, 

zastosowanie lub sposób przygotowania, 

c)  wyrobu medycznego - wyrób medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie 

oraz właściwości; 

14)  osoba uprawniona: 

a)  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

b)  lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę 

upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, 

c)  lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera posiadającego prawo 

wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz 

zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla 

wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa; 

15)  podmiot działający na rynku spożywczym - podmiot działający na rynku spożywczym w 

rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 179 

z 07.07.2007, str. 59); 

16)  podmiot odpowiedzialny - podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

17)  podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - podmiot 

zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

18)  program lekowy - program zdrowotny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna nie jest składową kosztową 

innych świadczeń gwarantowanych lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych w 

rozumieniu tej ustawy; 

19)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 

2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622); 

20)  Rada Przejrzystości - Radę Przejrzystości działającą na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

21)  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy, o 

którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 

1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) przeznaczony do dietetycznego odżywiania 

pacjentów pod nadzorem lekarza, którego stosowania nie można uniknąć przez 
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modyfikację normalnej diety lub podawanie innych środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego; 

22)  świadczenie gwarantowane - świadczenie gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

23)  świadczeniobiorca - świadczeniobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

24)  świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

25)  technologia lekowa - technologię medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której 

główną składową kosztową jest lek; 

26)  urzędowa cena zbytu - cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego ustaloną w decyzji administracyjnej o objęciu 

refundacją, uwzględniającą należny podatek od towarów i usług; 

27)  wnioskodawca - podmiot odpowiedzialny, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, 

podmiot uprawniony do importu równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego 

przedstawiciela, dystrybutora albo importera, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 

113, poz. 657), a także podmiot działający na rynku spożywczym; 

28)  wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób 

medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in 

vitro, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych; 

29)  wytwórca wyrobu medycznego - wytwórcę w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych. 

 


