
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Druk nr 120 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ZDROWIA 

oraz 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 (-) Waldemar Kraska  (-) Jarosław Duda 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KZ, 

KRPSS 

poparty przez 

połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 5, 9, 10, 13 i 14 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3, 6, 7, 

11, 12, 15 i 16. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1, w art. 43a w ust. 1 po wyrazie „Świadczeniobiorcom,” 

dodaje się wyrazy „którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2, 6, 11 i 15 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 7, 12 

i 16. 

 

2)  w art. 1 w pkt 1, w art. 43a: 

a) w ust. 1 po wyrazie „Świadczeniobiorcom,” dodaje się wyrazy 

„którzy nie ukończyli 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę 

przewlekłą oraz świadczeniobiorcom”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze 

rozporządzenia wykaz chorób przewlekłych wraz z okresem, 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do 

rozpoznania choroby przewlekłej u świadczeniobiorców, którzy 

nie ukończyli 18. roku życia, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy 

w zakresie patogenezy chorób i ich związku z wiekiem.”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3, 7, 12 i 16 należy głosować łącznie.  

 

3)  w art. 1 w pkt 1, w art. 43a: 

a) w ust. 1 po wyrazie „Świadczeniobiorcom,” dodaje się wyrazy 

„którzy nie ukończyli 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę 

przewlekłą oraz świadczeniobiorcom”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze 

rozporządzenia wykaz chorób przewlekłych wraz z okresem, 

w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do 

rozpoznania choroby przewlekłej u świadczeniobiorców, którzy 

nie ukończyli 18. roku życia, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy 

w zakresie patogenezy chorób i ich związku z wiekiem.”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 8 należy głosować łącznie.  

 

4)  w art. 1 w pkt 1, w art. 43a w ust. 1 wyrazy „lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 

 

 

 

 

5)  w art. 2 w pkt 4, w art. 44a w ust. 1:  Poprawka 

mniejszości KZ 
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a) po wyrazie „świadczeniobiorcy,” dodaje się wyrazy „który nie 

ukończył 18. roku życia oraz”, 

b) po wyrazie „świadczeniobiorców” dodaje się wyrazy „, którzy nie 

ukończyli 18. roku życia oraz”; 

6)  w art. 2 w pkt 4, w art. 44a w ust. 1:  

a) po wyrazie „świadczeniobiorcy,” dodaje się wyrazy „który nie 

ukończył 18. roku życia i rozpoznano u niego chorobę przewlekłą 

oraz świadczeniobiorcy”, 

b) po wyrazie „świadczeniobiorców” dodaje się wyrazy „, którzy nie 

ukończyli 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą 

oraz świadczeniobiorców”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

7)  w art. 2 w pkt 4, w art. 44a w ust. 1:  

a) po wyrazie „świadczeniobiorcy,” dodaje się wyrazy „który nie 

ukończył 18. roku życia i rozpoznano u niego chorobę przewlekłą 

oraz świadczeniobiorcy”, 

b) po wyrazie „świadczeniobiorców” dodaje się wyrazy „, którzy nie 

ukończyli 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą 

oraz świadczeniobiorców”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

8)  w art. 2 w pkt 4, w art. 44a w ust. 1 wyrazy „lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w rozumieniu art. 5 pkt 14  ustawy o świadczeniach”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 

9)  w art. 4 w pkt 2, w ust. 3a wyrazy „którzy ukończyli 75. rok życia” 

zastępuje się wyrazami „którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz po 

ukończeniu 75. roku życia, o których mowa w art. 43a ustawy, o której 

mowa w art. 7”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 

10)  w art. 5 po wyrazie „świadczeniobiorców” dodaje się wyrazy „, którzy 

nie ukończyli 18. roku życia oraz”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 
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11)  w art. 7: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „wynosi 

8 274 600 tys. zł” dodaje się wyrazy „na realizację uprawnień 

świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W latach 2017–2025 maksymalny limit wydatków z budżetu 

państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie wynosi 

1 260 000 tys. zł, na realizację uprawnień świadczeniobiorców, którzy 

nie ukończyli 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą, 

przy czym w kolejnych latach wyniesie: 

1) 2017 r. – 100 000 tys. zł; 

2) 2018 r. – 110 000 tys. zł; 

3) 2019 r. – 120 000 tys. zł; 

4) 2020 r. – 130 000 tys. zł; 

5) 2021 r. – 140 000 tys. zł; 

6) 2022 r. – 150 000 tys. zł; 

7) 2023 r. – 160 000 tys. zł; 

8) 2024 r. – 170 000 tys. zł; 

9) 2025 r. – 180 000 tys. zł.”, 

c) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1 dodaje się wyrazy „i 1a”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy: 

1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1a, przewidzianych w 2017 r. lub  

2) wydatki, o których mowa w ust. 1a pkt 1, przekroczą po 

pierwszych dwóch miesiącach od dnia obowiązywania wykazu, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, 

w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia 

świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą, w leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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50% limitu przewidzianego na ten rok 

– minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący, 

polegający na zmianie dotyczącej wykazu leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 2, w zakresie leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych 

bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą.”, 

e) dodaje się ust 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy: 

1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1a, przewidzianych na okres jednego roku lub  

2) wydatki, o których mowa w ust. 1a pkt 2–10, przekroczą 

w kwartale danego roku 25% limitu przewidzianego na ten rok 

– minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący, 

polegający na zmianie dotyczącej wykazu leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 2, w zakresie leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych 

bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą.”; 

12)  w art. 7: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „wynosi 

8 274 600 tys. zł” dodaje się wyrazy „na realizację uprawnień 

świadczeniobiorców po ukończeniu 75 roku życia”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W latach 2018–2025 maksymalny limit wydatków z budżetu 

państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie wynosi 1 260 

000 tys. zł, na świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą, przy czym w kolejnych latach 

wyniesie: 

1) 2018 r. – 110 000 tys. zł; 

2) 2019 r. – 120 000 tys. zł; 

3) 2020 r. – 130 000 tys. zł; 

4) 2021 r. – 140 000 tys. zł; 

5) 2022 r. – 150 000 tys. zł; 

6) 2023 r. – 160 000 tys. zł; 

7) 2024 r. – 170 000 tys. zł; 

8) 2025 r. – 180 000 tys. zł.”, 

c) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”; 

d) po ust. 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy: 

1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1a, przewidzianych w 2018 r. lub  

2) wydatki, o których mowa w ust. 1a pkt 1, przekroczą po 

pierwszych dwóch miesiącach od dnia obowiązywania wykazu, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, 

w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia 

świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą, w leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 

50% limitu przewidzianego na ten rok 

– minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący, 

polegający na zmianie dotyczącej wykazu leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 2, w zakresie leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych 

bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą.”, 

e) dodaje się ust 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy: 
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1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1a, przewidzianych na okres jednego roku lub  

2) wydatki, o których mowa w ust. 1a pkt 2–10, przekroczą 

w kwartale danego roku 25% limitu przewidzianego na ten rok 

– minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący, 

polegający na zmianie dotyczącej wykazu leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 2, w zakresie leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych 

bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy nie ukończyli 18. roku życia 

i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą.”; 

13)  w art. 7 w ust. 3: 

a) w pkt 2 po wyrazie „świadczeniobiorców” dodaje się wyrazy 

„, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz”, 

b) w części wspólnej po wyrazie „świadczeniobiorcom” dodaje się 

wyrazy  „, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 

14)  w art. 7 w ust. 4 w części wspólnej po wyrazie „świadczeniobiorcom” 

dodaje się wyrazy „, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz”; 

Poprawka 

mniejszości KZ 

15)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. Przepisy dotyczące realizacji uprawnienia dla osób, które 

nie ukończyły 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą, 

do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia oraz wyroby medyczne leków określone w wykazie, 

o którym mowa w 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 2015 r. poz. 345, 

1830 i 1991) stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.”. 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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16)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. Przepisy dotyczące realizacji uprawnienia dla osób, które 

nie ukończyły 18. roku życia i rozpoznano u nich chorobę przewlekłą, 

do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia oraz wyroby medyczne leków określone w wykazie, 

o którym mowa w 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 2015 r. poz. 345, 

1830 i 1991) stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

 

 

 

 

 

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

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 

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


