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         Warszawa, 16 września 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (druk nr 1056) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu przyznanie uprawnienia w szczególności 

do bezpłatnego zaopatrzenia w leki żołnierzom: 

1) zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani 

w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania 

rud uranowych, 

2) z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby 

Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach, 

3) przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959, 

– zwanych dalej „żołnierzami górnikami”. 

W związku z powyższym, określona w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 581) grupa podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii 

dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

objęte decyzją o refundacji została rozszerzona o żołnierzy górników, którzy otrzymali 

jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach 

pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. Z powyższego uprawnienia będą mogły 

korzystać także osoby będące – innymi niż wyżej wskazani żołnierze górnicy – żołnierzami 

zastępczej służby wojskowej, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo 

będące następstwem przymusowego zatrudnienia w miejscach wskazanych w ustawie z dnia 
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2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1373). 

Jednocześnie w nowelizowanej ustawie wskazano, że dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przedmiotowych uprawnień przez żołnierzy górników będzie zaświadczenie 

wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

na wniosek uprawnionej osoby. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1101). Należy dodać, że projekt 

inicjatywy ustawodawczej stanowił realizację postulatu zawartego w petycji skierowanej 

do Marszałka Senatu przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, 

Okręgowy Zarząd z siedzibą w Tarnobrzegu oraz osobę prywatną. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 21 marca 2013 r. na posiedzeniu Komisji 

Zdrowia. Projekt ten był także przedmiotem pracy podkomisji nadzwyczajnej. 

Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 3688). 

W odniesieniu do przedłożenia senackiego zawężony został krąg żołnierzy górników, którym 

przyznano określone uprawnienia do osób, które otrzymały jednorazowe odszkodowanie 

w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud 

uranowych oraz osób, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące 

następstwem przymusowego zatrudnienia w miejscach wskazanych w ustawie. 

Ponadto określono rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do przedmiotowych 

uprawnień. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 września 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Ustawa została przyjęta jednogłośnie. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


