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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

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) 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) 

<Art. 31ca. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić Prezesowi Agencji przygotowanie 

rekomendacji dotyczącej zasadności stosowania leków w ramach Programu 

Szczepień Ochronnych, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

2. Po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w ust 1, Prezes Agencji wzywa podmiot 

odpowiedzialny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne do przekazania: 

1) analizy klinicznej, 

2) analizy ekonomicznej, 

3) analizy wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń 

ze środków publicznych 

– o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c tiret pierwsze do trzeciego ustawy o 

refundacji w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania. 

3. Do przygotowania rekomendacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 31c 

ust. 3–9. Rekomendację wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania analiz 

określonych w ust. 2 albo od upływu terminu na ich przekazanie. 

4. W przypadku nieprzekazania analiz, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji wydaje 

rekomendację na podstawie dostępnych danych.> 

 

Art. 31o. 

1. Organem Agencji jest Prezes Agencji. 

2. Do zakresu działania Prezesa Agencji należy: 
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1)   realizacja zleceń, o których mowa w art. 31c ust. 1 i art. 31f ust. 5; 

2)   współpraca z Funduszem, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, organami administracji rządowej i 

samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi w innych krajach działalność w 

zakresie oceny świadczeń opieki zdrowotnej; 

3)   wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji; 

4)   wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia; 

5)   publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji: 

a)  analiz weryfikacyjnych Agencji wraz z analizami wnioskodawcy, o których mowa w 

[art. 25 pkt 9 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. f] <art. 25 pkt 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. 

h oraz i> ustawy o refundacji, 

b)  stanowisk Rady Przejrzystości, 

c)  rekomendacji Prezesa Agencji, 

d)  raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej, 

e)  opinii o projektach programów polityki zdrowotnej, 

f)  porządku obrad, planu prac Rady Przejrzystości oraz protokołów z jej posiedzeń. 

3. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

4. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji do spraw 

Oceny Technologii Medycznych oraz zastępcy Prezesa Agencji do spraw Taryfikacji. 

Zakresy zadań zastępców Prezesa Agencji określa statut Agencji. 

 

Art. 64. 

1. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w 

szczególności kontrolę: 

1)   organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności; 

2)   udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami 

określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

3)   zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach 

diagnostycznych; 

4)   przestrzegania zasad wystawiania recept; 
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5)   dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

2. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych w 

upoważnieniu do prowadzenia kontroli określa przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje 

osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli. Przepisy art. 173 ust. 5-9 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Kontrolę dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń 

zdrowotnych przeprowadzają upoważnieni pracownicy podmiotu zobowiązanego do 

finansowania świadczeń ze środków publicznych, posiadający wykształcenie medyczne 

odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli. 

4. Kontrolę dokumentacji medycznej oraz jakości i zasadności udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych 

może zlecić, w razie potrzeby, osobie posiadającej wykształcenie medyczne 

odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli, a w przypadku konieczności zbadania 

lub rozstrzygnięcia określonych zagadnień wymagających specjalnych kwalifikacji - 

powołać specjalistę w danej dziedzinie. 

5. Świadczeniodawca jest obowiązany do przedkładania podmiotowi zobowiązanemu do 

finansowania świadczeń ze środków publicznych żądanej dokumentacji oraz udzielania 

wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. 

5a. Osoba przeprowadzająca kontrolę, zwana dalej "kontrolerem", może sporządzać lub 

zażądać od świadczeniodawcy sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z 

dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów. 

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

których mowa w [art. 5a] <ust. 5a >, potwierdza świadczeniodawca lub osoba przez 

niego upoważniona. W przypadku odmowy, potwierdzenia dokonuje kontroler. 

6. Z przebiegu przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który jest podpisywany 

przez kontrolera i świadczeniodawcę. 

6a. Świadczeniodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli zgłosić 

na piśmie zastrzeżenia do tego protokołu. 

6b. Zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatruje kontroler w terminie 14 dni. Kontroler 

dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w 

przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część 

protokołu kontroli. 
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6c. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler niezwłocznie 

przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 

6d. Świadczeniodawca może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od 

dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. 

6e. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontroler czyni 

wzmiankę w protokole. 

6f. Odmowa podpisania protokołu przez świadczeniodawcę nie stanowi przeszkody do 

podpisania protokołu przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli. 

7. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych sporządza 

wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę działalności kontrolowanego 

świadczeniodawcy i zalecenia pokontrolne w razie stwierdzenia nieprawidłowości. 

8. Świadczeniodawca może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 

zgłosić zastrzeżenia podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych. Zastrzeżenia rozpatruje się w terminie 14 dni. W przypadku 

nieuwzględnienia zastrzeżeń niezwłocznie informuje się o tym świadczeniodawcę. 

9. Świadczeniodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia 

pokontrolnego albo od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, do 

poinformowania podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach 

lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, uwzględniając właściwą realizację 

celów kontroli oraz zapewnienie jej szybkości i skuteczności. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do przeprowadzania kontroli umów na 

wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 
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3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 

3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o 

której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j; 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z 

budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych czynności 

ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

<3d) finansowanie zakupu dla ubezpieczonych szczepionek służących do 

przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138);> 

<3e. Minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Funduszu ustalają planowany koszt 

zakupu szczepionek w podziale na szczepionki: 

1) o których mowa w ust. 3 pkt 3d, 

2) dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 2–4, 6 i 9 

– uwzględniając dane z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, według stanu na dzień 

31 marca, dotyczące liczby ubezpieczonych w wieku do 6 lat, liczby osób w wieku 

19 lat oraz liczby osób w wieku do 6 lat i w wieku 19 lat. 

3f. Minister właściwy do spraw zdrowia przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w sprawie zakupu szczepionek: 
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1) o których mowa w ust. 3 pkt 3d, w imieniu Funduszu; 

2) dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 2–4, 6 i 9. 

3g. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje Fundusz o wykonawcy, któremu 

udzielono zamówienia publicznego w sprawie zakupu szczepionek, o którym mowa w 

ust. 3f, oraz o warunkach realizacji tego zamówienia. Fundusz przekazuje środki na 

rachunek wykonawcy zgodnie z warunkami realizacji tego zamówienia. 

3h. Minister właściwy do spraw zdrowia jest dysponentem szczepionek zakupionych 

zgodnie z ust. 3f.> 

4)  opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

5)  wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)   promocja zdrowia; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 102 

ust. 5 pkt 29; 

11)  monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c, art. 

44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13; 

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki 

Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK". 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

1)  kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 
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- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych 

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw 

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 
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4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości 

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 

9. (uchylony) 

Art. 117. 

 1. Kosztami Funduszu są: 

1)   koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych; 

1a)  (uchylony) 

2)   koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   koszty refundacji określone ustawą o refundacji; 

<3a) koszty zakupu szczepionek, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d;> 

4)   koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b; 

5)   koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

6)   koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty 

kosztów podróży; 

7)   koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

8)   koszt wypłaty odszkodowań; 

9)   inne koszty wynikające z odrębnych przepisów. 
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2. Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i 

pożyczek. 

Art. 118. 

1. Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w zakresie 

przychodów i kosztów. 

2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość: 

1)   planowanych kosztów dla centrali, w tym: 

a)  kosztów finansowania działalności centrali, 

b)  rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji, 

c)  (uchylona) 

d)  rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b[;]<,> 

<e) kosztów zakupu szczepionek, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d, na 

podstawie szacowanego kosztu ich zakupu przekazanego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia nie później niż do dnia 30 kwietnia roku 

poprzedzającego rok, którego plan dotyczy;> 

2)   planowanych kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym: 

a)  kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów; 

b)  rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych; 

c)  rezerwy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o refundacji; 

3)   łącznych przychodów i kosztów Funduszu. 

3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie 

Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków 

odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, dzieli się pomiędzy oddziały 

wojewódzkie Funduszu uwzględniając: 

1)   liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 

2)   wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; 

3)   ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej 

grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. 

4. Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział 

wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w 

planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3. 
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5. W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3, tworzy się 

rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w zakresie środków przekazywanych Funduszowi z 

budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138) 

Art. 17. 

1. Osoby, określone na podstawie ust. 10 pkt 2, są obowiązane do poddawania się 

szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określonym na podstawie ust. 10 

pkt 1, zwanym dalej "obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi". 

1a. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy 

miesiące są zwolnione z obowiązku poddawania się obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym, z wyjątkiem szczepień poekspozycyjnych. 

2. Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem 

kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego 

szczepienia ochronnego. 

3. Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między 

lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia 

przeciwwskazań do szczepienia a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i 

godziny wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

4. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz wydaje zaświadczenie ze 

wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania. 

5. W przypadku gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego 

odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą 

obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej. 

6. Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, 

położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 

3. 
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7. Osoby wystawiające zaświadczenie o urodzeniu żywym są obowiązane do założenia karty 

uodpornienia oraz książeczki szczepień dziecka. 

8. Osoby przeprowadzające szczepienia ochronne: 

1)   prowadzą dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień ochronnych, w 

tym przechowują karty uodpornienia oraz dokonują wpisów potwierdzających wykonanie 

szczepienia; 

2)   sporządzają sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych 

oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, 

które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. 

9. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie 

osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby 

sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także 

poinformowanie o szczepieniach zalecanych. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, 

2)   osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę 

do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby, 

3)   kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne, 

4)   sposób przeprowadzania szczepień ochronnych, 

5)   tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej, o której mowa w ust. 5, 

6)   wzory zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, książeczki szczepień oraz karty 

uodpornienia, 

7)   sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1, i jej obiegu, 

8)   wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb 

i terminy ich przekazywania 

- uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną 

oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. 

[11. Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym 

ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze 

szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, 
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wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na podstawie 

ust. 10 oraz art. 19 ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku 

poprzedzającego realizację tego programu.] 

<11. Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych 

na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych 

szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów 

wydanych na podstawie ust. 10 i art. 19 ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 

marca roku poprzedzającego realizację tego programu.> 

Art. 18. 

1. Obowiązkowe szczepienia ochronne i poprzedzające ich wykonanie lekarskie badania 

kwalifikacyjne, a także konsultacje specjalistyczne u ubezpieczonych oraz osób 

nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przeprowadzają 

świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie 

tych świadczeń. 

2. Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych i lekarskich badań 

kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których mowa w ust. 1, 

ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych i lekarskich badań 

kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których mowa w ust. 1, osób 

nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są finansowane z 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Jeżeli dana osoba podda się lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu i obowiązkowemu 

szczepieniu ochronnemu oraz konsultacji specjalistycznej, o których mowa w ust. 1, u 

innego świadczeniodawcy niż określony w ust. 1, ponosi koszt badania kwalifikacyjnego, 

koszt szczepionki, koszty przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. 

[5. Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych zakupuje 

minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.] 

6. Stacje sanitarno-epidemiologiczne ustalają roczne zapotrzebowanie na szczepionki, 

przechowują szczepionki i zaopatrują w nie świadczeniodawców prowadzących 

szczepienia. 
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<6a. Podmiotami obowiązanymi do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na 

szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych wraz 

z harmonogramem dostaw szczepionek oraz do sporządzania raportów o rodzajach, 

liczbie, numerach seryjnych oraz terminach ważności posiadanych szczepionek są 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podmiotem obowiązanym do wykonywania 

sprawozdawczości z realizacji harmonogramów dostaw szczepionek jest dystrybutor 

centralny wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

6b. Podmiotami odpowiedzialnymi za dystrybucję i przechowywanie szczepionek 

służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych, od których 

wymaga się przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w rozumieniu przepisów 

prawa farmaceutycznego i bezpieczeństwa obrotu szczepionkami, są: dystrybutor 

centralny wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewódzkie 

stacje sanitarno-epidemiologiczne i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.> 

[7. Koszty zakupu szczepionek, o których mowa w ust. 5, są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

8. Szczepionki zakupione przez ministra właściwego do spraw zdrowia są transportowane i 

przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w 

przepisach prawa farmaceutycznego.] 

<7. Koszty zakupu szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień 

ochronnych: 

1) ubezpieczonych – są finansowane ze środków publicznych określonych w planie 

finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2) osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, o których 

mowa w ust. 3 – są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem 

jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

8. Szczepionki, o których mowa w ust. 7, są transportowane, przechowywane, 

przekazywane i wymieniane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 11, z 

zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w przepisach 

prawa farmaceutycznego.> 

9. Jeżeli dana osoba podda się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, o którym mowa w 

ust. 1, z zastosowaniem szczepionki innej niż ta, o której mowa w ust. 5, ponosi koszt 

zakupu szczepionki. 

10. (uchylony). 
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[11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym szczepienia, o 

których mowa w ust. 5, 

2)   sposób przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju, o 

której mowa w przepisach ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 

679)
(2)

  

- uwzględniając konieczność stworzenia systemu stałego zaopatrzenia podmiotów 

wykonujących szczepienia ochronne i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego.] 

<11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) podmioty zobowiązane do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na 

szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych wraz z 

harmonogramem dostaw szczepionek, przechowywania i dystrybucji tych 

szczepionek, 

2) zadania w zakresie sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki 

służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych wraz z harmonogramem 

dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek służących do 

przeprowadzania szczepień obowiązkowych wraz ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację oraz sprawozdawczości z realizacji raportów z 

rodzajów, liczby posiadanych szczepionek, numerów seryjnych oraz terminów 

ważności, 

3) sposób i terminy wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2 

– mając na względzie konieczność stworzenia stałego systemu zaopatrzenia w 

szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych podmiotów 

przechowujących i przeprowadzających szczepienia ochronne oraz wymagania 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w rozumieniu przepisów prawa 

farmaceutycznego i bezpieczeństwa obrotu szczepionkami.> 

 

<Art. 18a. 

1. Ustanawia się rezerwę szczepionek oraz innych immunologicznych produktów 

leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii. 
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2. Szczepionki oraz inne immunologiczne produkty lecznicze, stosowane w razie 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, kupuje minister właściwy do 

spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

3. Koszty zakupu produktów leczniczych, o których mowa w ust. 2, są finansowane z 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) skład, wielkość i sposób przechowywania rezerwy, o której mowa w ust.1, 

2) tryb uruchamiania rezerwy, o której mowa w ust. 1, 

3) sposób dystrybucji produktów leczniczych uruchomionych z rezerwy, o której 

mowa w ust. 1, 

4) sposób postępowania z produktami leczniczymi, o których mowa w ust. 2, 

stanowiącymi rezerwę, o której mowa w ust. 1, dla których kończą się terminy 

ważności 

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.> 


