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Warszawa, 16 grudnia 2015 r.         

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 39) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji jest umożliwienie wydłużenia okresu na jaki będą mogły być 

przedłużone umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowane w dniu 1 stycznia 

2016 r. W myśl nowelizacji umowy takie będą mogły być przedłużone na okres nie dłuższy 

niż do dnia 30 czerwca 2017 r. Do przedłużania umów przewidziano mechanizm analogiczny 

do uregulowanego w art. 23 nowelizowanej ustawy, który znalazł zastosowanie w odniesieniu 

do umów realizowanych w dniu 1 stycznia 2015 r. 

Ponadto opiniowana ustawa wydłuża do 1 lipca 2016 r. okres vacatio legis art. 1 pkt 52–

54 i pkt 55 (w zakresie art. 149 ust. 1 pkt 7) oraz art. 8 pkt 1 nowelizowanej ustawy (przepisy 

te dokonują zmian odnoszących się w szczególności do procedury konkursu ofert, określania 

przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz szczegółowych warunków takich umów, a także kryteriów wyboru ofert, 

w tym upoważnienia do określenia szczególnych kryteriów wyboru ofert). W myśl art. 26 

pkt 2 nowelizowanej ustawy wymienione przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. 

Skuteczne wydłużenie okresu vacatio legis wyżej wskazanych przepisów będzie 

możliwe tylko w przypadku, gdy zmiana w tym zakresie wejdzie w życie najpóźniej 

1 stycznia 2016 r. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk nr 73). Marszałek Sejmu skierował projekt do pierwszego 

czytania do Komisji Zdrowia. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym 

w sprawozdaniu Komisji (druk nr 118). W trakcie prac w Sejmie nie dokonano zmian 

istotnych z merytorycznego punktu widzenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


