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ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw. 
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BSA III- 021 -425/16 

Warszawa, dnia 18 października 2016 r. 

Opinia do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

l. Projekt ustawy 

1. Pismem z dnia 28 września 2016 r. Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu przekazał 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw z prośbą o wyrażenie opinii. 

2. Zgodnie z uzasadnieniem projekt ustawy ma na celu: 

a. Przywrócenie dotychczasowych zasad finansowania szczepionek w odniesieniu do 

obowiązkowych szczepień ochronnych 

b. Zwolnienie osób korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej z 

kosztów udzielonych świadczeń w sytuacji, gdy wystąpią trudności z 

potwierdzeniem prawa tej osoby do świadczeń 

c. Zwolnienie świadczeniadawców z obowiązku przekazywania danych dot. list 

oczekujących do systemu informacji w ochronie zdrowia 

d. Umożliwienie nabywania szczepionek do wykonania obowiązkowych szczepień 

ochronnych prze podmioty prowadzące działalność leczniczą 

e. Zmianę terminu ogłaszania przez Głównego Inspektora Sanitarnego Programu 

Szczepień Ochronnych 

11. Ocena wprowadzonych zmian 

1. Należy stwierdzić, że w niniejszej opinii proponowane zmiany mogą zostać ocenione 

wyłącznie w aspekcie dogmatycznym. 

2. W tym kontekście proponowane zmiany generalnie nie budzą wątpliwości. 

3. Należy jednak zwrócić uwagę na niektóre kwestie: 

a. Odnośnie do zmiany dot. art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (zwolnienie świadczeniadawców z 
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obowiązku przekazywania danych dat. list oczekujących do systemu informacji w 

ochronie zdrowia) można zauważyć, że jest ona uzasadniana "zmianą koncepcji 

wdrażania Elektronicznej Platformy ... ". Nie jest jednak jasne, jaki jest związek 

pomiędzy obowiązkiem przekazywania określonych danych dat. list oczekujących 

do systemu informacji w ochronie zdrowia, a "przesunięciem terminu 

udostępniania użytkownikom e-skierowań". Można bowiem zauważyć, że 

przekazywanie danych nie jest obiektywnie warunkowane możliwością ich 

wykorzystania przez świadczeniobiorców. 

b. Odnośnie do zmian w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (zwolnienie osób korzystających ze 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej z kosztów udzielonych świadczeń w 

sytuacji, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem prawa tej osoby do świadczeń) 

należy odnotować, że w ten sposób wprowadzono w istocie powszechne 

nieodpłatne prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W 

projektowanym ust. 16 wyłączono bowiem obowiązek zwrotu kosztów tych 

świadczeń udzielonych danej osobie, pomimo braku po jej stronie prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

W tym kontekście można zauważyć, że rozwiązaniem właściwszym - z punktu 

widzenia techniki legislacyjnej - byłoby czytelne wskazanie (np. w art. 2 ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), że 

prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje wszystkim 

nieodpłatnie i bez związku z posiadaniem statusu świadczeniobiorcy, a nie 

regulowanie tej - bardzo istotnej przecież kwestii - w niezmiernie rozbudowanym 

(obecnie 23 ustępy, planowane rozszerzenie o kolejne 2) art. 50, regulującego 

zasadniczo dokumenty służące do potwierdzania i weryfikacji prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej (por. tytuł rozdziału 5 ustawy). jak już wskazano, rzecz przecież 

w istocie nie w tym, że osoby, którym, pomimo braku po ich stronie prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej, udzielono świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej, nie są zobowiązane do zwrotu kosztów. Zmiana ma charakter 

systemowy i fundamentalny, wprowadzając de facto powszechne nieodpłatne 

prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, trafnie uzasadniane 

okolicznością, że "dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem jest 

poniesienie kosztów świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż koszty 

weryfikowania prawa do świadczeń osoby, która skorzystała ze świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej, oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia 

specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej". 

c. W konsekwencji projekt przewiduje także przepisy (art. 5 projektu) umarzające 

postępowania dat. wydania decyzji administracyjnych ustalających obowiązek 

poniesienia kosztów oraz ich wysokość oraz postępowania egzekucyjne a także 

umarzające koszty upomnień i koszty egzekucyjne. W tym kontekście należy 

przywołać wątpliwości zgłaszane przez Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ 

"Solidarność", dotyczące umorzenia lub niewszczynania postępowań wobec osoby 
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nieposiadającej prawa do świadczeń z powodu braku zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego, jeżeli spełniała warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, tylko w 

odniesieniu do postępowań dotyczących skorzystania ze świadczeń podstawowej 

opieki zdrowotnej, "co naruszyć może konstytucyjne zasady równego i realnego 

dostępu do świadczeń". Projektodawca, przywołując art. 68 ust. 2 zd. 2 Konstytucji, 

wskazuje wprawdzie, że warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa, i 

stwierdza: "należy odróżnić kwestie równego dostępu do świadczeń od regulacji 

przyjętych dla udzielania świadczeń w różnych zakresach", co można rozumieć 

jako podkreślenie autonomii ustawodawcy. Nawiązując do zastrzeżeń zgłoszonych 

przez Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" trzeba jednak 

podkreślić, że przepisy umarzające postępowania dat. wydania decyzji 

administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów oraz ich wysokość 

oraz postępowania egzekucyjne a także umarzające koszty upomnień i koszty 

egzekucyjne trudno jest uznać za przepisy regulujące "warunki i zakres udzielania 

świadczeń". 

Wydaje się nadto, że przyjęte rozwiązanie może być uznane za naruszające nie 

tyle zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych (art. 68 ust. 2 Konstytucji), co raczej wyprowadzaną z art. 2 

Konstytucji i związaną z zasadą demokratycznego państwa prawa zasadę 

poprawnej legislacji. Umorzeniu podlegać miałyby bowiem postępowania {oraz 

kwoty), dotyczące stanów faktycznych, które wystąpiły przed zmianą treści art. 50 

ust. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Tym samym NFZ {niebędący organem władzy publicznej a 

samodzielnym podmiotem prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie) mógłby zasadnie podnosić naruszenie następujących 

zasad: ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, ochrony interesów w toku, ochrony 

praw nabytych oraz niedziałania prawa wstecz. 

d. Odnośnie do projektowanego art. 17 ust. 11 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi można zauważyć istotną zmianę 

terminu ogłoszenia Programu Szczepień Ochronnych: proponuje się 31 

października roku poprzedzającego realizację tego programu, podczas gdy w 

obecnym stanie prawnym jest to 31 marca. 

III. Konkluzje 

Podsumowując powyższe można zaproponować pozytywne zaopiniowanie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednakże z zastrzeżeniem wątpliwości 

dotyczących zgodności z Konstytucją art. 5 projektu. 
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