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MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 

2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97 i 159) w art. 43a w ust. 1 wyrazy „po ukończeniu 

75. roku życia” zastępuje się wyrazami „po ukończeniu 70. roku życia”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 523) w art. 44a w ust. 1 wyrazy „ukończył 75. rok życia” zastępuje się wyrazami 

„ukończył 70. rok życia” oraz wyrazy „po ukończeniu 75. roku życia” zastępuje się wyrazami 

„po ukończeniu 70. roku życia”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 652 oraz z 2018 r. poz. 2092) w art. 7: 

1) w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „8 324 600 tys. zł” zastępuje się 

wyrazami „10 283 020 tys. zł”, 

b) pkt 6–10 otrzymują brzmienie: 

„6) 2021 r. – 1 143 720 tys. zł; 

7) 2022 r. – 1 414 420 tys. zł; 

8) 2023 r. – 1 499 260 tys. zł; 

9) 2024 r. – 1 589 140 tys. zł; 

10) 2025 r. – 1 684 480 tys. zł.”; 

2) w ust. 4 w części wspólnej wyrazy „po ukończeniu 75. roku życia” zastępuje się 

wyrazami „po ukończeniu 70. roku życia”. 

                                                 

1) 
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawę z dnia 

18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
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Art. 4. Pierwszy wykaz, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, 

w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców po ukończeniu 70. roku 

życia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne, minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, określany dalej jako „projektowana 

ustawa”, zmierza do rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia 

w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

o świadczeniobiorców, którzy ukończyli 70. rok życia, jednakże legitymują się wiekiem 

niższym niż 75. rok życia. Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1398, z późn. zm.), określanej dalej jako „ustawa o świadczeniach”, adresatami tego 

prawa są wyłącznie świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75. rok życia. Mając na uwadze 

dyspozycję art. 68 ust. 3 Konstytucji, który zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej osobom w podeszłym wieku, a także zdrowotne i ekonomiczne 

skutki COVID-19, szczególnie dolegliwe dla tej grupy społecznej – zasadne jest objęcie 

przedmiotowym uprawnieniem wskazanej grupy świadczeniobiorców. 

W tym stanie rzeczy proponuje się nowelizację: 

1) art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach w celu przesądzenia expressis verbis, że prawo 

do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby medyczne wymienione w wykazie określonym przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523), ustalonym w sposób określony 

w art. 43a ust. 2 ustawy o świadczeniach, na podstawie recepty wystawionej przez 

uprawnioną osobę wykonującą zawód medyczny, odnosi się do świadczeniobiorców 

po ukończeniu 70. roku życia (art. 1 projektowanej ustawy); 

2) art. 44a ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jako legislacyjną konsekwencję 

zamierzonej zmiany art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach (art. 2 projektowanej ustawy); 

3) art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 652 oraz z 2018 r. poz. 2092) w celu odpowiednio: 
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a) skorygowania maksymalnych wielkości wydatków ponoszonych przez budżet 

państwa w latach 2021–2025 na realizację „programu bezpłatnych leków 

dla seniorów” w związku z propozycją objęcia jego postanowieniami również 

świadczeniobiorców, którzy ukończyli 70. rok życia, a legitymują się wiekiem 

niższym niż 75. rok życia (art. 3 pkt 1 projektowanej ustawy), 

b) zapewnienia normatywnej konsekwencji zamierzonej zmiany art. 43a ust. 1 ustawy 

o świadczeniach (art. 3 pkt 2 projektowanej ustawy). 

W związku z tym, że wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

są ogłaszane raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw 

zdrowia, art. 4 projektowanej ustawy statuuje normę dostosowującą, wedle której pierwszy 

wykaz, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców po ukończeniu 

70. roku życia w te produkty, minister ten ogłosi nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od dnia jej wejścia w życie. 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia (art. 5). 

Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe projektowanej ustawy zostaną 

przedstawione w ocenie skutków regulacji. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


