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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 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r. ustawę  

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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U S T AWA  

z dnia 27 stycznia 2022 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, z późn. zm.
2)

) 

w art. 159 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. W zakresie środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, stosuje się przepis 

art. 136 ust. 1 pkt 5.”. 

Art. 2. 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 i 1773) w art. 2: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do 

poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 4 

ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązuje 

do dnia 31 grudnia 2022 r.”; 

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W 2022 r. wykaz, o którym mowa w art. 95n ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.
3)

), ogłasza się dla terenu 

danego województwa w terminie do dnia 30 września. Wykaz ten obowiązuje od 

dnia 1 stycznia 2023 r.”. 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawę z dnia 17 listopada 

2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 

1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 

1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne, o którym mowa w art. 

103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, został złożony w roku akademickim 

2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone 

od tego roku akademickiego.”; 

2) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bank dokonuje wypłaty transzy kredytu na studia medyczne za dany 

semestr roku akademickiego 2021/2022 na zasadach, o których mowa w art. 103b 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 

kredytu na studia medyczne.”. 

Art. 4. 1. Ryczałt systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, za okres rozliczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 

stycznia 2022 r., ustala się w oparciu o dane dotyczące liczby i rodzaju świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za okres rozliczeniowy obejmujący 

2019 r., finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia. 

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

ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia za okres rozliczeniowy rozpoczynający się 

od dnia 1 stycznia 2022 r., mając na względzie konieczność zabezpieczenia 

odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia stabilności 

finansowania systemu zabezpieczenia. 

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

z wyjątkiem art. 2 pkt 2, art. 3 i art. 4, które wchodzą 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 

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


