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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 

(druk nr 1028) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ma ona na celu wprowadzenie zmian 

w zasadach ponoszenia kosztów szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych 

szczepień ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.). 

Obowiązek finansowania zakupu szczepionek przeznaczonych do obowiązkowych szczepień 

ochronnych osób ubezpieczonych zostaje nałożony na Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty 

wydatków na zakup szczepionek będą określane w planie finansowym NFZ. Po raz pierwszy 

NFZ sfinansuje zakup szczepionek w 2017 r. Zakup szczepionek dla osób, które nie mają 

uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego pozostanie finansowany z budżetu państwa 

z  części dotyczącej dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581) wprowadza do rozdziału 

dotyczącego kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, 

upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do zlecenia Prezesowi Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji zasadności 

stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych. W części dotyczącej zakresu 

działania Narodowego Funduszu Zdrowia ustawa wprowadza finansowanie zakupu 

szczepionek przewidzianych do obowiązkowych szczepień ochronnych osób ubezpieczonych, 

a w planie finansowym NFZ określanie planowanych kosztów wydatków na zakup 
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szczepionek. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych ludzi są zawartej niezbędne zmiany korespondujące z w/w 

uregulowaniami (jak termin ogłaszania Programu Szczepień Ochronnych – obecnie do końca 

marca, nie zaś do końca października, roku poprzedzającego, wskazanie podmiotów 

obowiązanych do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki, harmonogramu 

dostaw, raportów, wykonywania sprawozdawczości, a także odpowiadających za dystrybucję 

i przechowanie szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych, ponadto dotyczące 

ustanowienia rezerwy szczepionek stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii oraz źródła ich finansowania – z budżetu państwa z części w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia). 

Ustawa co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi wpłynął do Sejmu w dniu 25 czerwca 2015 r. (druk nr 3609). 

Skierowano go do pierwszego czytania w komisjach – do Komisji Zdrowia. Komisja 

rozpatrzyła projekt 22 lipca br. i przygotowała sprawozdanie zawarte w druku nr 3720.  

W dniu 23 lipca 2015 r. na 97. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu. 

Wobec niezgłoszenia poprawek, na tym samym posiedzeniu Sejmu, przystąpiono do drugiego 

czytania. 

Sejm przyjął ustawę 406 głosami za, 25 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym 

się.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. w art. 1 pkt 2 i 3 z punktu widzenia zgodności z ZTP, technika nowelizacji art. 31o 

ust. 2 pkt 5 lit. a  oraz art. 64 ust. 5b jest nieprawidłowa, należało podać ich całe brzmienie.  

Propozycja poprawek : 

1) w art. 1: 

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 31o w ust. 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 
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„a) analiz weryfikacyjnych Agencji wraz z analizami wnioskodawcy, o których 

mowa w art. 25 pkt 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i ustawy 

o refundacji,”;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 64 ust. 5b otrzymuje brzmienie: 

„5b. Zgodność z oryginałami dokumentów, odpisów i wyciągów oraz zestawień 

i obliczeń, o których mowa w ust. 5a, potwierdza świadczeniodawca lub osoba przez 

niego upoważniona. W przypadku odmowy, potwierdzenia dokonuje kontroler.”;” 

 

2. w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3e ustawa stanowi, że minister właściwy do spraw 

zdrowia i Prezes Funduszu ustalają planowany koszt zakupu szczepionek. Jednak Prezes NFZ 

nie jest organem równorzędnym ministrowi, lecz powoływanym przez ministra zdrowia. Nie 

wiadomo też w jakim trybie mają to ustalać. Nie wydaje się właściwe takie uregulowanie, 

minister ma inną pozycję i taka redakcja nie przesądza tej kwestii.  

 

3. w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3e w części wspólnej pkt 1 i 2 nie wydaje się jasna 

wytyczna dotycząca liczby ubezpieczonych czy nieubezpieczonych, o jakie chodzi podmioty: 

ubezpieczonych do 6 lat, osoby nieubezpieczone w wieku 19 lat, osoby nieubezpieczone do 

lat 6 i w wieku lat 19, jako ich „zbiór”? 

 

4. w art. 2 w pkt 2 w lit. d, w ust. 11 w pkt 1 wyraz „zobowiązane” zastępuje się 

wyrazem „obowiązane” – chodzi o obowiązek wynikający z ustawy, a nie zobowiązanie, 

zresztą art. 2 w pkt w lit. b, w ust. 6a stanowi o obowiązku tych właśnie podmiotów, których 

dotyczy ust. 11. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


