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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. ustawę  

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
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U S T AWA  

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

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 2021 r. poz. 1285 i 1292) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 131c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki 

finansowe w wysokości nie niższej niż 7% produktu krajowego brutto, 

z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

finansowanie ochrony zdrowia: 

1) w latach 2018–2026 nie może być niższa niż: 

a) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r., 

b) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r., 

c) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r., 

d) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r., 

e) 5,75% produktu krajowego brutto w 2022 r., 

f) 6,00% produktu krajowego brutto w 2023 r., 

g) 6,20% produktu krajowego brutto w 2024 r., 

h) 6,50% produktu krajowego brutto w 2025 r., 

i) 6,80% produktu krajowego brutto w 2026 r.; 

2) nie może być w danym roku niższa niż kwota środków finansowych 

ustalona w projektach, o których mowa w ust. 4, w roku poprzednim.”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 5; 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o 

zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
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2) art. 131d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 131d. 1. W ramach środków, o których mowa w art. 131c ust. 1, jest 

możliwe przekazanie do Funduszu dotacji podmiotowej z budżetu państwa na 

finansowanie świadczeń gwarantowanych. 

2. W przypadku wystąpienia w trakcie roku oszczędności w budżecie 

państwa, w szczególności w części budżetowej ministra właściwego do spraw 

zdrowia, jest możliwe zwiększenie dotacji podmiotowej, o której mowa w ust. 1, 

lub przeznaczenie środków na zwiększenie funduszu zapasowego Funduszu, o 

którym mowa w art. 115 ust. 1, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych. 

3. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do 

spraw zdrowia za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

może dokonywać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 

w ramach części budżetu państwa, której jest dysponentem.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.
2)

) po art. 

49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: 

„Art. 49a. Kto narusza nietykalność cielesną osoby przeprowadzającej 

badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby 

pomagającej w przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje 

ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu, podczas lub w związku 

z przeprowadzanym badaniem lub szczepieniem, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 305 i 1236) w art. 50 w ust. 6 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) wydatków w części budżetu państwa „zdrowie” oraz w dziale „ochrona 

zdrowia” w innych częściach budżetu państwa.”. 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 

oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 711) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 55 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2.”; 

2) w art. 57 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto, o której 

mowa w art. 59 ust. 2.”; 

3) w art. 59: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie 

może zostać pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty 

netto i kosztów amortyzacji.”, 

b) uchyla się ust. 2a i 2b. 

Art. 5. W ustawie z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 616) w art. 2: 

1) uchyla się ust. 1; 

2) w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2022 

r.”. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

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 

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


