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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 25 maja 2017 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 517) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) 

 

Art. 11. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą należy w 

szczególności: 

1)   prowadzenie oraz współuczestniczenie w prowadzeniu edukacji w zakresie 

zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z negatywnym wpływem na 

zdrowie czynników środowiskowych i społecznych; 

2)   (uchylony); 

3)   opracowywanie, finansowanie i ocena efektów programów polityki zdrowotnej, a 

także nadzór nad ich realizacją; 

3a)  kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych; 

<3b) zatwierdzanie oraz zmiana taryfy świadczeń;> 

4)   finansowanie z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw zdrowia, świadczeń gwarantowanych w zakresie określonym w 

ustawie, w tym w stosunku do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

4a)  planowanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa, o której mowa w 

art. 97 ust. 8; 

5)   współdziałanie z organizacjami pozarządowymi o charakterze regionalnym lub 

ogólnokrajowym działającymi na rzecz ochrony zdrowia; 

6)   sprawowanie nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym w 

dziale VII; 
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7)   zatwierdzanie planu finansowego Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych; 

8)   opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu; 

9)   przedkładanie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia następnego 

roku sprawozdania rocznego z działalności Funduszu przygotowanego w trybie, o 

którym mowa w art. 187; 

9a)  
(9)

 powoływanie i odwoływanie Prezesa Funduszu, zastępców Prezesa Funduszu, 

członków Rady Funduszu i dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu; 

10)  sprawowanie nadzoru nad Agencją; 

11)  zatwierdzanie sprawozdań finansowych Agencji. 

1a. Minister właściwy do spraw zdrowia oblicza średnie koszty, o których mowa w art. 94 i 

95 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72, uwzględniając w szczególności Narodowy 

Rachunek Zdrowia. 

1b. Narodowy Rachunek Zdrowia opracowywany jest na podstawie badań prowadzonych na 

zasadzie obowiązku w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068). 

1c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny 

Urząd Statystyczny, organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu 

terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne instytucje podejmujące czynności w zakresie 

organizowania, finansowania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych udzielają nieodpłatnie informacji koniecznych do obliczeń, o 

których mowa w ust. 1a. 

1d. Na potrzeby obliczeń, o których mowa w ust. 1a, przez świadczenia opieki zdrowotnej 

udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego należy rozumieć wszystkie świadczenia 

opieki zdrowotnej, których koszt został poniesiony przez jednostki należące do sektora 

finansów publicznych, wymienione w przepisach o finansach publicznych. 

2. Do zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie objętym ustawą 

należy w szczególności: 

1)   sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki finansowej Funduszu na zasadach 

przewidzianych w niniejszej ustawie; 

2)   zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zdrowia, oraz przedkładanie sprawozdania wraz z opinią 
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ministra właściwego do spraw zdrowia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 

sierpnia roku następującego po roku, którego to sprawozdanie dotyczy. 

 

 

Art. 15. 

1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, 

wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności 

i jej ograniczanie. 

2. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu: 

1)   podstawowej opieki zdrowotnej; 

2)   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 

3)   leczenia szpitalnego; 

4)   opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; 

5)   rehabilitacji leczniczej; 

6)   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; 

7)   leczenia stomatologicznego; 

8)   lecznictwa uzdrowiskowego; 

9)   zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, 

o których mowa w ustawie o refundacji; 

10)  ratownictwa medycznego; 

11)  opieki paliatywnej i hospicyjnej; 

12)  świadczeń wysokospecjalistycznych; 

13)  programów zdrowotnych; 

14)  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę; 

15)  programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji; 

16)  leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji; 

17)  leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie 

określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, pod 
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warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na 

podstawie ustawy o refundacji; 

<17a) ratunkowego dostępu do technologii lekowych;> 

18)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z 

zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz 

z 2016 r. poz. 65, 1228 i 1579), pod warunkiem, że w stosunku do tych środków 

wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji. 

 

Art. 31e. 

  

[1. Minister właściwy do spraw zdrowia może usunąć dane świadczenie opieki zdrowotnej z 

wykazu świadczeń gwarantowanych albo dokonać zmiany poziomu lub sposobu 

finansowania, lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego, działając z urzędu 

lub na wniosek, uwzględniając kryteria określone w art. 31a ust. 1. 

 1a. Usunięcie danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych 

albo dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania następuje po uzyskaniu 

rekomendacji Prezesa Agencji.] 

<1. Minister właściwy do spraw zdrowia może: 

1) usunąć dane świadczenie opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych 

albo dokonać zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji 

świadczenia gwarantowanego, działając z urzędu lub na wniosek, 

2) dokonać zmiany technologii medycznej, działając z urzędu 

– uwzględniając kryteria określone w art. 31a ust. 1. 

1a. Usunięcie danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń 

gwarantowanych, dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń 

gwarantowanych oraz zmiana technologii medycznej następuje po uzyskaniu 

rekomendacji Prezesa Agencji.> 

<1b. W przypadku wydania przez Prezesa Agencji rekomendacji, o której mowa w art. 

31h ust. 3 pkt 3, minister właściwy do spraw zdrowia może zakwalifikować dane 

świadczenie opieki zdrowotnej jako świadczenie gwarantowane, usunąć dane 

świadczenie opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmienić 
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poziom lub sposób finansowania świadczenia gwarantowanego, jeżeli wynika to z 

treści tej rekomendacji, bez konieczności wydawania przez Prezesa Agencji 

rekomendacji, o której mowa w art. 31c ust. 7 albo art. 31h ust. 3 pkt 1 albo 2.> 

2. Wnioski w sprawach, o których mowa w [ust. 1] <ust. 1 pkt 1> mogą składać do ministra 

właściwego do spraw zdrowia: 

1)   konsultanci krajowi z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego świadczenia 

opieki zdrowotnej; 

2)   stowarzyszenia będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami 

naukowymi o zasięgu krajowym - za pośrednictwem konsultantów, o których mowa 

w pkt 1; 

3)   Prezes Funduszu; 

4)   stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona praw pacjenta - za 

pośrednictwem konsultantów, o których mowa w pkt 1. 

3. Wnioski w sprawach, o których mowa w [ust. 1] <ust. 1 pkt 1>zawierają: 

1)   oznaczenie podmiotu, o którym mowa w ust. 2; 

2)   siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2, lub jego adres; 

3)   wskazanie, czy wniosek dotyczy: 

a)  usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń 

gwarantowanych albo 

b)  zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia 

gwarantowanego; 

4)   uzasadnienie wskazujące wpływ danego świadczenia opieki zdrowotnej na stan 

zdrowia obywateli i skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia; 

5)   datę sporządzenia wniosku; 

6)   wykaz załączonych do wniosku dokumentów potwierdzających zasadność wniosku; 

7)   podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku. 

<4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, prowadzonych z urzędu stosuje się 

przepisy art. 31g i art. 31h.> 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 31f. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, o 

którym mowa w art. 31e [ust. 1] <ust. 1 pkt 1>, dokonuje jego oceny formalnej, pod 

względem spełnienia wymagań określonych w art. 31e ust. 3. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister właściwy do spraw 

zdrowia wzywa podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 31e [ust. 1] <ust. 1 

pkt 1>, do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

3. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosek, o którym mowa w art. 

31e  [ust. 1] <ust. 1 pkt 1> , pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Do czynności podejmowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o których 

mowa w ust. 1-3, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym 

mowa w art. 31e ust. 1, zleca Prezesowi Agencji przygotowanie rekomendacji, o której 

mowa w art. 31e ust. 1, wyznaczając termin jej przygotowania, o czym niezwłocznie 

informuje podmiot, który złożył wniosek.] 

<5. Minister właściwy do spraw zdrowia po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym 

mowa w art. 31e ust. 1 pkt 1, zleca Prezesowi Agencji przygotowanie rekomendacji, o 

której mowa w art. 31h ust. 3 pkt 1 lub 2, wyznaczając termin jej przygotowania, o 

czym niezwłocznie informuje podmiot, który złożył wniosek.> 

 

Art. 31g. 

1. [Prezes Agencji, po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w art. 31f ust. 5, dokonuje oceny 

świadczenia opieki zdrowotnej i przygotowuje, zgodnie ze zleceniem, raport pełny albo 

skrócony, w sprawie:] 

<Prezes Agencji po otrzymaniu zlecenia ministra właściwego do spraw zdrowia 

w zakresie, o którym mowa w art. 31e ust. 1a, dokonuje oceny świadczenia opieki 

zdrowotnej i przygotowuje, zgodnie ze zleceniem, raport pełny albo skrócony, 

w sprawie:> 

1)   usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń 

gwarantowanych albo 

[2)   zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego 
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- zwany dalej "raportem w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej"]. 

<2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego, albo> 

<3) zmiany technologii medycznej> 

2. Raport w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej zawiera: 

1)   opis świadczenia opieki zdrowotnej objętego zleceniem, ze szczególnym 

uwzględnieniem dostępności alternatywnego świadczenia opieki zdrowotnej w danej 

chorobie, stanie zdrowia lub wskazaniu; 

2)   opis choroby, stanu zdrowia lub wskazań, w których jest udzielane świadczenie opieki 

zdrowotnej objęte zleceniem, z uwzględnieniem: 

a)  wpływu świadczenia opieki zdrowotnej na stan zdrowia obywateli, w tym 

zapadalności, chorobowości, umieralności lub śmiertelności, 

b)  skutków następstw choroby lub stanu zdrowia; 

3)   wskazanie dowodów naukowych dotyczących: 

a)  skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa, 

b)  stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych, 

c)  skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów 

zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych; 

4)   wskazanie dowodów naukowych w postaci opracowań wtórnych lub wytycznych 

praktyki klinicznej; 

5)   dane o kosztach świadczenia opieki zdrowotnej oraz jego elementach składowych; 

6)   określenie warunków finansowania ze środków publicznych świadczenia opieki 

zdrowotnej objętego zleceniem w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem 

krajów o poziomie produktu krajowego brutto zbliżonym do Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 

Art. 31h. 

1. Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje raport w sprawie oceny świadczenia opieki 

zdrowotnej Radzie Przejrzystości, o której mowa w art. 31s. 

2. Rada Przejrzystości na podstawie raportu w sprawie oceny świadczenia gwarantowanego 

przygotowuje niezwłocznie dla Prezesa Agencji stanowisko w zakresie: 
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1)   usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń 

gwarantowanych albo 

[2)   zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego.] 

<2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego, albo,> 

<3) zmiany technologii medycznej.> 

3. Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko przygotowane przez Radę Przejrzystości, 

wydaje rekomendację w sprawie: 

1)   usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń 

gwarantowanych albo 

[2)   zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego.] 

<2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego, albo,> 

<3) zmiany technologii medycznej.> 

4. Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje rekomendację ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia oraz podmiotowi, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 31e [ust. 1] <ust. 

1 pkt 1>. 

5. Prezes Agencji niezwłocznie zamieszcza zlecenia, o których mowa w art. 31f ust. 5, raporty 

w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej oraz stanowiska i rekomendacje na 

stronie internetowej Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

 

Art. 31la. 

 1. Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu taryfikacji 

Agencji sporządzanego na rok kalendarzowy. 

2. Prezes Agencji sporządza projekt planu taryfikacji Agencji i przedstawia go do 

zaopiniowania Prezesowi Funduszu oraz Radzie do spraw Taryfikacji, o której mowa w 

art. 31sa, w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten 

plan. Prezes Funduszu oraz Rada do spraw Taryfikacji przedstawiają opinie w terminie 14 

dni od dnia otrzymania planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z 

opinią pozytywną. 

3. Prezes Agencji przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia plan taryfikacji Agencji 

z opinią Prezesa Funduszu i Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, do 
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zatwierdzenia w terminie do dnia 16 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy 

ten plan. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza plan taryfikacji Agencji w terminie 14 dni 

od dnia jego otrzymania. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może w terminie, o którym mowa w ust. 4, zalecić 

wprowadzenie zmian w planie taryfikacji Agencji, określając termin ich wprowadzenia 

nie dłuższy niż 7 dni. 

6. W przypadku nieprzedstawienia planu taryfikacji w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

niewprowadzenia w nim przez Agencję zmian określonych w ust. 5 albo niezatwierdzenia 

planu, minister właściwy do spraw zdrowia sporządza plan taryfikacji Agencji. 

<7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia po 

zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji zmienia plan taryfikacji Agencji.> 

 

[Art. 31lb. 

1. Prezes Agencji określa taryfę świadczeń, w danym zakresie lub rodzaju, w formie 

obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i na stronie 

internetowej Agencji. 

2. Przed określeniem taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju Prezes Agencji zasięga 

opinii Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa. 

3. Rada do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, wydaje opinię w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania taryfy świadczeń w danym zakresie.] 

 

<Art. 31lb. 

1. Prezes Agencji określa taryfę świadczeń w danym zakresie lub rodzaju po dokonaniu 

przez Agencję analizy danych określonych w art. 31lc ust. 2 lub na podstawie innych 

dostępnych danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz publikuje ją, w 

formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji po jej zatwierdzeniu 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

2. Przed określeniem taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju Prezes Agencji 

przygotowuje raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz zwraca się do Rady do 

spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, o wydanie stanowiska w sprawie ustalenia 

taryfy świadczeń. 
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3. Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń zawiera: 

1) opis świadczenia opieki zdrowotnej podlegającego taryfikacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

a) wpływu świadczenia opieki zdrowotnej na stan zdrowia obywateli, w tym 

zapadalności, chorobowości, umieralności lub śmiertelności, 

b) skutków następstw choroby lub stanu zdrowia; 

2) analizę popytu oraz aktualnej i pożądanej podaży świadczenia opieki zdrowotnej 

podlegającego taryfikacji; 

3) opis sposobu i poziomu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej 

podlegającego taryfikacji w innych krajach; 

4) analizę danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców, jeżeli miały 

wpływ na ustalenie taryfy świadczeń; 

5) projekt taryfy świadczeń; 

6) analizę skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla 

podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych; 

7) inne dostępne dane niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń. 

4. Prezes Agencji publikuje raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń w Biuletynie 

Informacji Publicznej Agencji. Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można 

zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania. 

5. Osoby, które zgłaszają uwagi do opublikowanego raportu w sprawie ustalenia taryfy 

świadczeń, składają oświadczenia o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności 

określonych w art. 31sa ust. 8 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Uwagi zgłoszone do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń są zamieszczane w 

Biuletynie Informacji Publicznej Agencji wraz z wypełnionym oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 5, i są dostępne przez 6 miesięcy od dnia ich publikacji. 

7. Prezes Agencji przekazuje Radzie do spraw Taryfikacji raport w sprawie ustalenia 

taryfy świadczeń oraz zgłoszone uwagi, o których mowa w ust. 4, celem wydania 
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stanowiska w sprawie ustalenia taryfy świadczeń. Przed wydaniem stanowiska w 

sprawie ustalenia taryfy świadczeń Rada do spraw Taryfikacji może prowadzić na 

posiedzeniu konsultacje w sprawie taryfy z: 

1) konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny związanej ze świadczeniem 

opieki zdrowotnej podlegającym taryfikacji, 

2) przedstawicielami ogólnopolskich towarzystw naukowych w dziedzinie 

medycyny związanej ze świadczeniem opieki zdrowotnej podlegającym 

taryfikacji, 

3) przedstawicielami organizacji świadczeniodawców, 

4) przedstawicielami organizacji społecznych działających na rzecz praw 

pacjentów, 

5) innymi podmiotami lub osobami, których udział w konsultacjach jest istotny 

w ocenie Rady do spraw Taryfikacji dla ustalenia taryfy świadczeń 

– jeżeli te osoby lub podmioty złożyły przed posiedzeniem Rady do spraw Taryfikacji 

oświadczenia o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności określonych w art. 

31sa ust. 8 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  

8. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

9. Rada do spraw Taryfikacji na podstawie raportu w sprawie ustalenia taryfy 

świadczeń, zgłoszonych uwag oraz, w przypadku przeprowadzenia konsultacji, o 

których mowa w ust. 7, ustaleń podjętych w ich trakcie, wydaje stanowisko w sprawie 

ustalenia taryfy świadczeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu w sprawie 

ustalenia taryfy świadczeń. Stanowisko Rady do spraw Taryfikacji w sprawie ustalenia 

taryfy świadczeń jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

10. Prezes Agencji, biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz 

stanowisko Rady do spraw Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, określa 

taryfę świadczeń zgodnie z ust. 1. 

11. Prezes Agencji przesyła niezwłocznie projekt obwieszczenia zawierającego określenie 

taryfy świadczeń, raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń i stanowisko Rady do 
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spraw Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń do ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z taryfą świadczeń, raportem 

w sprawie ustalenia taryfy świadczeń i stanowiskiem Rady do spraw Taryfikacji 

zatwierdza lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze dane 

określone w art. 31lc ust. 2 lub inne dostępne dane niezbędne do ustalenia taryfy 

świadczeń, zmienia taryfę świadczeń określoną przez Prezesa Agencji oraz przekazuje ją 

Prezesowi Agencji celem opublikowania, w formie obwieszczenia, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Agencji.> 

 

Art. 31lc. 

[1. Agencja jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do 

określenia taryfy świadczeń. 

2. W celu określenia taryfy świadczeń Agencja ma prawo do przetwarzania następujących 

danych świadczeniobiorców: 

1)   numeru PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaju i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   adresu miejsca zamieszkania; 

3)   dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.] 

<1. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz Agencja są uprawnieni do gromadzenia i 

przetwarzania danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń. 

2. W celu określenia taryfy świadczeń minister właściwy do spraw zdrowia oraz Agencja 

mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

1) numeru PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – rodzaju, serii i 

numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) adresu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy; 

3) dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.> 

3. Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane, o których mowa w ust. 2, konieczne 

do określenia taryfy świadczeń. 

[4. W przypadku konieczności pozyskania danych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 

3, Agencja zawiera umowy z tymi podmiotami, które zapewniają najwyższą jakość i 
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kompletność przekazywanych danych, wyłonionymi w postępowaniu ogłoszonym przez 

Agencję. Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania 

zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów 

oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i 

niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu. 

5. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. Umowa może przewidywać wynagrodzenie z tytułu przekazywania danych, 

jeżeli strony tak postanowią.] 

<4. Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

udostępnia Agencji nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 2, w terminie 

wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym jednak niż 14 dni, licząc od dnia 

doręczenia świadczeniodawcy wniosku o udostępnienie danych, zapewniając 

najwyższą jakość i kompletność udostępnionych danych. 

5. Agencja jest obowiązana do przekazywania danych udostępnianych przez 

świadczeniodawców ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na jego wniosek.> 

6. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, z podmiotem będącym 

świadczeniodawcą jest stosowanie przez tego świadczeniodawcę rachunku kosztów 

opracowanego na podstawie zaleceń, o których mowa w ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia dotyczące 

standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, kierując się 

potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, 

prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Art. 31n. 

Do zadań Agencji należy: 

1)   realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 

a)  wydawania rekomendacji w sprawie: 

–  kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, 

–  określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia 

gwarantowanego, 

–  usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń 

gwarantowanych, 
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<– zmiany technologii medycznej,> 

b)  opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

c)  opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o 

refundacji; 

[1a)  ustalanie taryfy świadczeń;] 

<1a) realizacja zadań związanych z określeniem taryf świadczeń w zakresie: 

a) określania taryfy świadczeń, 

b) opracowywania raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;> 

1b)  opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7; 

[2)   opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji 

o metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych, technologiach 

medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach oraz zasadach 

ustalania taryfy świadczeń;] 

<2) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie 

informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o 

technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych 

krajach;> 

<2a) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie 

informacji o zasadach określania taryfy świadczeń;> 

3)   opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej; 

<3a) wydawanie opinii, o których mowa w art. 47f ust. 1 i 2;> 

4)   prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3; 

5)   realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 31o. 

1. Organem Agencji jest Prezes Agencji. 

2. Do zakresu działania Prezesa Agencji należy: 

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 



- 15 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i ustawy o refundacji, 

[b)  stanowisk Rady Przejrzystości,] 

<b) stanowisk i opinii Rady Przejrzystości oraz Rady do spraw Taryfikacji,> 

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.] 

<4. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji. 

Zakres zadań zastępcy Prezesa Agencji określa statut Agencji.> 

 

Art. 31p. 

1. Prezes Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia spośród 

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 

31r. 

[2. Zastępcy Prezesa Agencji są powoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na 

wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31r. 

3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępców Prezesa Agencji trwa 5 lat.] 

<2. Zastępca Prezesa Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31r. 

3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji trwa 5 lat.> 
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4. Prezesem Agencji albo zastępcą Prezesa Agencji może być osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, 

farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych; 

2)   posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki 

zdrowia; 

3)   posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w: 

a)  jednostkach naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. poz. 1049)
(15)

 lub 

b)  jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia; 

4)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe; 

5)   korzysta z pełni praw publicznych. 

5.[ Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępców Prezesa 

Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:] 

<Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępcę Prezesa 

Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:> 

1)   rażącego naruszenia przepisów prawa; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej 

przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych; 

3)   rezygnacji ze stanowiska; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

5)   naruszenia przepisów art. 31q ust. 1; 

6)   nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu. 

[6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji ustala minister właściwy do 

spraw zdrowia.] 

<6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji ustala minister właściwy 

do spraw zdrowia.> 
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Art. 31q. 

[ 1. Prezes Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatkowego 

zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia ani wykonywać 

działalności lub podejmować zajęć niedających się pogodzić z wykonywanymi 

obowiązkami.] 

<1. Prezes Agencji oraz zastępca Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatkowego 

zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia ani 

wykonywać działalności lub podejmować zajęć niedających się pogodzić z 

wykonywanymi obowiązkami.> 

2. Pracownicy wykonujący ustawowe lub statutowe zadania Agencji nie mogą podejmować 

dodatkowych zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody Prezesa Agencji. 

3. Nabór na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i odbywa się w trybie 

konkurencyjnym. Przepisy art. 107a ust. 2-art. 107g stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 31s. 

 1. Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą. 

2. W skład Rady Przejrzystości wchodzi: 

1)   10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień 

naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin 

odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki; 

2)   4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia; 

3)   2 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4)   2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych; 

5)   2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta. 

[3. Członków Rady Przejrzystości powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, z tym że 

członkowie, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, są powoływani na wniosek właściwych 

organów.] 

<3. Członków Rady Przejrzystości powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

zdrowia, z tym że członkowie, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, są powoływani na 

wniosek właściwych organów.> 



- 18 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Kadencja członka Rady Przejrzystości trwa 6 lat. W przypadku gdy członek Rady 

Przejrzystości zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego 

na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji odwołanego członka. 

5. Członkom Rady Przejrzystości przysługuje: 

1)   wynagrodzenie nieprzekraczające 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu Rady 

Przejrzystości, jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 

6. Do zadań Rady Przejrzystości należy: 

1)   przygotowywanie i przedstawianie stanowisk, o których mowa w art. 31c ust. 6 i art. 

31h ust. 2; 

2)   przygotowywanie i przedstawianie stanowisk, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 

ustawy o refundacji; 

3)   wydawanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej; 

4)   realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji; 

5)   wydawanie opinii w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 3, art. 33 ust. 2 oraz art. 

40 ustawy o refundacji. 

7. Członkiem Rady Przejrzystości może być wyłącznie osoba: 

1)   która: 

a)  posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, dające 

rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Przejrzystości, 

b)  nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

c)  korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   wobec której nie zachodzą okoliczności określone w ust. 8 i art. 21 ustawy o 

refundacji; 

3)   której kandydatura została zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

8. Członkowie Rady Przejrzystości, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej oraz 

osoby, z którymi członkowie Rady Przejrzystości pozostają we wspólnym pożyciu, nie 

mogą: 
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1)   być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem 

medycznym; 

2)   być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z 

refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych; 

3)   być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących 

działalność, o której mowa w pkt 1 i 2; 

4)   posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących działalność, o 

której mowa w pkt 1 i 2, oraz udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność, o 

której mowa w pkt 1 i 2; 

5)   prowadzić działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2. 

9. Kandydaci na członków Rady Przejrzystości przed powołaniem do składu tej Rady, a 

członkowie Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem tej Rady, składają 

oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 8, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zwane dalej "deklaracją o 

braku konfliktu interesów", dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych i 

wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

<9a. W przypadku niezłożenia deklaracji o braku konfliktu interesów minister właściwy 

do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Przejrzystości.> 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. Osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, którym zamierza się zlecić 

przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla tej Rady, przed przyjęciem 

zlecenia składają oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności określonych 

w ust. 8, dla poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad Rady w zakresie, o 



- 20 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

którym mowa w ust. 6, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, zwane dalej "deklaracją o konflikcie interesów". Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

13. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów, członek Rady Przejrzystości, na własny 

wniosek albo wniosek osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Przejrzystości, może 

zostać wyłączony z głosowania lub z udziału w pracach Rady Przejrzystości, w zakresie 

ujawnionego konfliktu. W głosowaniu nad wyłączeniem nie uczestniczy członek Rady 

Przejrzystości, którego sprawa dotyczy. 

14. Jeżeli okoliczności określone w ust. 8 i 9 trwale uniemożliwiają członkowi Rady 

Przejrzystości właściwe wykonywanie zadań, Rada Przejrzystości może wyznaczyć jej 

członkowi termin ich usunięcia. 

15. W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, 

której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez prawa głosu. Osoby te 

obowiązane są do złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 8 i 9. 

[16. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Przejrzystości, z własnej 

inicjatywy albo na umotywowany wniosek Prezesa Agencji, przed upływem kadencji, w 

przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji ze stanowiska; 

2)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań; 

3)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

4)   niezłożenia wymaganych deklaracji, o których mowa w ust. 8 i 9; 

5)   bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 14; 

6)   uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady Przejrzystości albo 

nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków.] 

17. Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest 

dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, 

aby każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, miał jednego przedstawiciela. 
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18. Pracami Rady Przejrzystości kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch 

wiceprzewodniczących. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są spośród 

członków Rady Przejrzystości na pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości prowadzi posiedzenie 

Zespołu, o którym mowa w ust. 17. 

19. Zespół, o którym mowa w ust. 17, podejmuje uchwały będące stanowiskami Rady 

Przejrzystości, po uprzednim przedstawieniu pisemnej opinii dołączonej do dokumentacji 

przez każdego członka uczestniczącego w posiedzeniu. Uchwały Zespołu są 

podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady 

Przejrzystości. 

20. Stanowisko Rady Przejrzystości, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

refundacji, zawiera: 

1)   rozstrzygnięcie, czy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrób medyczny powinien być finansowany ze środków publicznych; 

2)   określenie szczegółowych warunków objęcia refundacją leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w zakresie: 

a)  wskazań, w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrób medyczny ma być objęty refundacją, 

b)  sugerowanego poziomu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ustawy o refundacji, 

c)  sugestie co do włączenia do istniejącej lub utworzenia nowej grupy limitowej, o której 

mowa w art. 15 ustawy o refundacji, 

d)  uwagi i propozycje do opisu programu lekowego, jeżeli dotyczy, 

e)  propozycje instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o 

refundacji; 

3)   uzasadnienie. 

21. Zespół może zdecydować bezwzględną większością głosów o konieczności podjęcia 

uchwały przez Radę Przejrzystości w pełnym składzie. Przepisy ust. 19 i 20 stosuje się 

odpowiednio. 

22. Szczegółowy tryb pracy Rady Przejrzystości określa regulamin pracy uchwalony przez tę 

Radę i zatwierdzony przez Prezesa Agencji. 
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23. Deklarację konfliktu interesów składają także osoby, które zgłaszają uwagi do 

upublicznionej analizy weryfikacyjnej Agencji lub w związku z upublicznionym 

porządkiem obrad Rady Przejrzystości. Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez Agencję i 

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji włącznie z wypełnioną 

deklaracją konfliktu interesów. 

24. Deklaracje o braku konfliktu interesów weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

25. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości, uwzględniając zakres 

jej zadań. 

 

Art. 31sa. 

1. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą. 

[2. Do zadań Rady do spraw Taryfikacji należy: 

1)   opiniowanie: 

a)  planu taryfikacji Agencji, 

b)  metodologii taryfikacji świadczeń, 

c)  przygotowywanej taryfy świadczeń oraz jej zmian; 

2)   realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji. 

3. W skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych 

przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 oraz 

dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Funduszu.] 

<2. Do zadań Rady do spraw Taryfikacji należy: 

1) opiniowanie: 

a) planu taryfikacji Agencji, 

b) metodyki taryfikacji świadczeń; 

2) prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 31lb ust. 7; 

3) wydawanie stanowisk, o których mowa w art. 31lb ust. 9; 

4) realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji. 
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3. W skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych i 

odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym dwóch członków 

zgłaszanych przez Prezesa Funduszu.> 

[4. Wyboru trzech członków Rady do spraw Taryfikacji spośród osób zgłoszonych przez 

reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 dokonuje 

minister właściwy do spraw zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium liczby osób zatrudnionych i 

osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej łącznie u świadczeniodawców zrzeszonych w 

reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców, która dokonała zgłoszenia.] 

5. Kadencja Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat. W przypadku gdy członek Rady do spraw 

Taryfikacji zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego na 

jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji Rady do spraw Taryfikacji. 

[6. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady do spraw Taryfikacji na 

umotywowany wniosek Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji ze stanowiska; 

2)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków członka Rady do spraw 

Taryfikacji; 

3)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

4)   uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady do spraw Taryfikacji albo 

nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków; 

5)   niespełniania warunków, o których mowa w ust. 7 lub 8; 

6)   niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust. 9.] 

7. Członkiem Rady do spraw Taryfikacji może być wyłącznie osoba, która: 

1)   posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady 

do spraw Taryfikacji; 

2)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie jest członkiem Rady Przejrzystości bądź Komisji Ekonomicznej, o której mowa w 

art. 17 ustawy o refundacji. 
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8. Członkowie Rady do spraw Taryfikacji, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej 

oraz osoby, z którymi członkowie tej Rady pozostają we wspólnym pożyciu, nie mogą: 

1)   być członkami organów lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją lub 

rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   posiadać akcji lub udziałów w podmiotach, o których mowa w pkt 1; 

3)   wykonywać działalności gospodarczej w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją 

oraz rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   wykonywać zajęć zarobkowych w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją oraz 

rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów z podmiotami 

określonymi w pkt 1-3. 

9. Kandydaci na członków Rady do spraw Taryfikacji oraz członkowie Rady do spraw 

Taryfikacji składają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 8, 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zwane dalej 

"oświadczeniem o braku konfliktu interesów", dotyczące ich samych oraz ich małżonków, 

zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym 

pożyciu. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

<9a. W przypadku niezłożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów minister 

właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady do spraw Taryfikacji.> 

10. Osoby niebędące członkami Rady do spraw Taryfikacji, którym zamierza się zlecić 

przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla tej Rady, przed przyjęciem 

zlecenia składają oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności określonych 

w ust. 8, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 
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11. W posiedzeniach Rady do spraw Taryfikacji mogą brać udział eksperci oraz inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego tej Rady, bez prawa głosu. Do osób tych stosuje się 

ust. 8 i 10. 

12. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów członka Rady do spraw Taryfikacji, Rada do 

spraw Taryfikacji wyłącza tego członka z udziału w pracach tej Rady oraz informuje o 

tym Prezesa Agencji. 

13. Oświadczenia o braku konfliktu interesów weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

14. Pracami Rady do spraw Taryfikacji kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch 

wiceprzewodniczących. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący są wybierani spośród 

członków Rady do spraw Taryfikacji na pierwszym posiedzeniu większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu tajnym. 

15. Rada do spraw Taryfikacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji. 

16. Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy uchwalany 

przez tę Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji. 

17. Członkom Rady do spraw Taryfikacji przysługuje: 

1)   wynagrodzenie nieprzekraczające 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu tej Rady, 

jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 

18. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji, uwzględniając 

zakres jej zadań. 

 

 

Art. 31t. 

1. Agencja działa na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, obejmującego przychody i koszty Agencji. 

2. Przychodami Agencji są: 

[1)   przychody z tytułu opłat za ocenę raportów w sprawie oceny świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz opracowywania tych raportów; 



- 26 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a)  odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5-8;] 

<1) przychody z tytułu opłat za przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji; 

1a) odpis dla Agencji, o którym mowa w ust. 5–9;> 

2)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań Agencji, o których mowa w 

art. 31n pkt 1 lit. a oraz pkt 2, 3 i 5; 

4)   darowizny i zapisy; 

5)   przychody z lokat; 

6)   inne przychody. 

[3. Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej informacje o otrzymanych darowiznach zawierające: 

1)   kwotę darowizny; 

2)   datę dokonania darowizny; 

3)   imię i nazwisko albo nazwę (firmę) darczyńcy.] 

4. Kosztami Agencji są koszty: 

1)   działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości oraz infrastruktury technicznej, koszty wynagrodzeń 

wraz z pochodnymi, diety i zwroty kosztów podróży; 

2)   realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

3)   działania Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji; 

4)   koszty pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń; 

5)   inne koszty wynikające z przepisów odrębnych. 

[5. Wysokość odpisu na taryfikację świadczeń na dany rok jest ustalana z uwzględnieniem: 

1)   wysokości kosztów Agencji w zakresie taryfikacji określonej w planie finansowym 

Agencji w roku poprzednim oraz przewidywanego wykonania w tym roku; 

2)   różnicy pomiędzy planowaną a wykonaną wysokością kosztów Agencji w zakresie 

taryfikacji w roku poprzedzającym o 2 lata dany rok; 

3)   projektu planu taryfikacji na dany rok. 

6. Ustalenie wysokości odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5, wymaga 

pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia wydawanej w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 
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7. W przypadku niewydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 6, wysokość odpisu na 

taryfikację świadczeń ustala minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

8. W przypadku nieustalenia wysokości odpisu na taryfikację świadczeń zgodnie z ust. 7, 

wartość tę przyjmuje się w wysokości wynikającej z planu finansowego Agencji w roku 

poprzednim. 

9. Wysokość odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5, 7 i 8, wynosi nie 

więcej niż 0,07% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne na ten rok w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 121 ust. 3 

albo ust. 4, albo ust. 5, albo art. 123 ust. 3. 

10. Prezes Agencji informuje Prezesa Funduszu o wysokości odpisu na taryfikację świadczeń 

na dany rok. 

11. Przychody z tytułu odpisu na taryfikację świadczeń są przeznaczane przez Agencję 

wyłącznie na pokrycie kosztów w zakresie taryfikacji świadczeń. Agencja może dokonywać 

zakupu aktywów trwałych dotyczących taryfikacji świadczeń ze środków pochodzących z 

odpisu na taryfikację świadczeń. Koszty amortyzacji tych aktywów stanowią koszty w 

zakresie taryfikacji świadczeń.] 

<5. Wysokość odpisu dla Agencji na dany rok jest ustalana przez Prezesa Agencji z 

uwzględnieniem: 

1) wysokości kosztów Agencji określonych w planie finansowym Agencji w roku 

poprzednim oraz planu finansowego Agencji przewidywanego do wykonania w 

tym roku; 

2) różnicy między planowaną a wykonaną wysokością kosztów Agencji w roku 

poprzedzającym o 2 lata dany rok; 

3) projektu planu taryfikacji Agencji na dany rok; 

4) przychodów Agencji z tytułu opłat za przygotowywanie analiz weryfikacyjnych 

Agencji w roku poprzedzającym o 2 lata dany rok; 

5) wysokości funduszu zapasowego. 

6. Ustalenie wysokości odpisu dla Agencji na dany rok wymaga pozytywnej opinii 

ministra właściwego do spraw zdrowia wydawanej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. 
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7. W przypadku niewydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 6, wysokość odpisu 

dla Agencji ustala minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. 

8. W przypadku nieustalenia wysokości odpisu dla Agencji w sposób określony w ust. 7, 

wartość tę przyjmuje się w wysokości wynikającej z planu finansowego Agencji w 

roku poprzednim. 

9. Wysokość odpisu dla Agencji stanowi nie więcej niż 0,06% planowanych należnych 

przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w 

planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 

ust. 4 albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo art. 123 ust. 3. 

10. Prezes Agencji informuje Prezesa Funduszu o wysokości odpisu dla Agencji na dany 

rok. 

11. Przychody Agencji przeznacza się na pokrycie kosztów zadań Agencji, Rady 

Przejrzystości oraz Rady do spraw Taryfikacji w wysokości uwzględniającej 

możliwość realizacji kosztów ponad przychody, jednak nie więcej niż wysokość 

funduszu zapasowego. Agencja może dokonywać zakupu aktywów trwałych ze 

środków pochodzących z odpisu dla Agencji.> 

[12. Agencja jest obowiązana do prowadzenia, w ramach zakładowego planu kont, ewidencji 

księgowej w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów, przychodów i aktywów 

trwałych w zakresie dotyczącym taryfikacji.] 

[13. Odpis na taryfikację świadczeń jest przekazywany przez Fundusz do Agencji w dwunastu 

równych miesięcznych ratach do ostatniego dnia miesiąca. 

14. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie odpisu na taryfikację świadczeń 

Agencji przysługują odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla 

zaległości podatkowych.] 

<13. Odpis dla Agencji jest przekazywany przez Fundusz do Agencji w dwunastu 

równych, miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

14. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie odpisu dla Agencji 

przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości 

podatkowych.> 
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Art. 31u. 

1. Tworzy się fundusz podstawowy i fundusz zapasowy Agencji. 

2. Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących 

wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności. 

[3. Fundusz zapasowy Agencji zwiększa się o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy i 

zmniejsza się o zatwierdzoną stratę netto za rok obrotowy.] 

<3. Fundusz zapasowy Agencji tworzy się z zysku netto z przeznaczeniem na 

finansowanie inwestycji lub pokrycie straty netto.> 

4. Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy w pierwszej kolejności pokrywa stratę z lat 

ubiegłych. 

5. Agencja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), z wyłączeniem art. 80 ust. 3 tej 

ustawy. 

6. Prezes Agencji przygotowuje corocznie sprawozdanie z działalności Agencji oraz 

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok poprzedni. 

7. Prezes Agencji, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do 

zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniami, o których mowa w ust. 6. 

<8. Jeżeli ze sprawozdania finansowego Agencji za dany rok zatwierdzonego przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia wynika, że Agencja nie poniosła straty w 

danym roku, Prezes Agencji może wystąpić do ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wyrażenie zgody 

na wykorzystanie funduszu zapasowego na finansowanie inwestycji niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadań ustawowych Agencji, w tym zakupu aktywów trwałych. 

9. Wykorzystanie funduszu zapasowego na finansowanie inwestycji na podstawie ust. 8 

wymaga wyodrębnienia ze środków obrotowych Agencji środków pieniężnych 

odpowiadających wysokości równowartości funduszu zapasowego przeznaczonej na 

ten cel, w sposób określony przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i przekazania ich na odrębny 
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rachunek bankowy, z którego Agencja będzie regulować zobowiązania powstałe w 

związku z realizacją inwestycji.> 

 

Art. 31v. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad działalnością Agencji, stosując 

kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. 

2. Do nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 173 ust. 2-9, 

art. 174-177, art. 178 ust. 1-3, art. 179, 181, 183 i 184. 

3. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczególności 

do: 

1)   żądania udostępnienia mu przez Agencję dokumentów związanych z jej działalnością 

lub ich kopii; 

[2)   żądania przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących działalności 

Prezesa Agencji, zastępców Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości oraz pracowników 

Agencji.] 

<2) żądania przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących działalności 

Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości oraz 

pracowników Agencji.> 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 3, 

wskazuje termin jego wykonania. 

5. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień i dokumentów, o 

których mowa w ust. 3, przypadków naruszeń prawa lub statutu Agencji minister 

właściwy do spraw zdrowia powiadamia Agencję o stwierdzonych nieprawidłowościach 

oraz wydaje zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 

dostosowanie jej działalności do przepisów prawa lub statutu, wyznaczając termin do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności do przepisów 

prawa. 

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Rozdział 3a 

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych 

 

Art. 47d. 

1. W przypadku uzasadnionej i wynikającej ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej 

potrzeby zastosowania u świadczeniobiorcy leku, który nie jest finansowany ze 

środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania 

życia lub zdrowia świadczeniobiorcy we wskazaniu występującym u jednostkowych 

pacjentów, a zostały już wyczerpane u danego świadczeniobiorcy wszystkie możliwe 

do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze 

środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia może wydać, w drodze 

decyzji administracyjnej, zgodę na pokrycie kosztów tego leku w ramach 

ratunkowego dostępu do technologii lekowej. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może wydać kolejną zgodę na pokrycie kosztów 

leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej na potrzeby tego samego 

świadczeniobiorcy jako kontynuację leczenia, pod warunkiem potwierdzenia przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub 

problem zdrowotny świadczeniobiorcy skuteczności leczenia świadczeniobiorcy 

lekiem, którego dotyczyła pierwsza zgoda. 

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest wydawana na okres terapii nie dłuższy niż 3 

miesiące albo trzy cykle leczenia. 

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest wydawana wyłącznie dla leku, który jest 

dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne lub pozostaje w obrocie na podstawie art. 29 ust. 5 lub 6 tej ustawy 

oraz jest dostępny na rynku. 

5. Decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

6. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw zdrowia 

przesyła właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu. 

7. Wydając decyzję administracyjną w sprawie wydania zgody, o której mowa w ust. 1 

lub 2, minister właściwy do spraw zdrowia bierze pod uwagę opinię Agencji, o której 

mowa w art. 47f ust. 1 lub 2, wydaną dla danego leku w danym wskazaniu. 
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Art. 47e. 

1. Zgoda, o której mowa w art. 47d ust. 1 lub 2, jest wydawana na wniosek 

świadczeniodawcy posiadającego w dniu złożenia wniosku, zawartą umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 

pkt 3, który zawiera: 

1) oznaczenie świadczeniodawcy składającego wniosek, z podaniem nazwy (firmy), 

adresu albo siedziby, numeru NIP lub REGON; 

2) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u danego świadczeniodawcy; 

3) imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty 

w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem 

zdrowotny świadczeniobiorcy; 

4) imię i nazwisko świadczeniobiorcy; 

5) numer PESEL świadczeniobiorcy, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku dziecka 

nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – 

numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w 

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

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru 

PESEL osoby innej niż świadczeniobiorca, a w przypadku nieposiadania 

numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz 

z adnotacją o zamieszczeniu danych osoby innej niż świadczeniobiorca; 

6) informację, czy wniosek jest składany po raz pierwszy, czy dotyczy kontynuacji 

leczenia, o której mowa w art. 47d ust. 2; 

7) wskazanie choroby lub problemu zdrowotnego i ich oznaczenie według 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICD-10 oraz opis stanu klinicznego świadczeniobiorcy; 

8) nazwę leku i nazwę powszechnie stosowaną leku oraz jego postać 

farmaceutyczną, moc, ilość i sposób dawkowania oraz numer pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu; 

9) planowany okres terapii lub liczbę cykli leczenia; 

10) opis przebiegu dotychczasowego leczenia wraz z podaniem stosowanych leków, 

ich mocy, sposobu dawkowania i określeniem czasu ich stosowania oraz jego 
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efektów, wskazujących jednoznacznie, że zostały wyczerpane wszystkie możliwe 

do zastosowania w danym wskazaniu dostępne technologie medyczne 

finansowane ze środków publicznych lub brak jest możliwości ich zastosowania; 

11) potwierdzenie skuteczności leczenia w ramach ratunkowego dostępu do 

technologii lekowej – w przypadku kontynuacji leczenia; 

12) wskazanie wartości netto wnioskowanej terapii albo cykli leczenia, wraz z jej 

uzasadnieniem; 

13) określenie okresu wnioskowanej terapii albo liczby cykli leczenia, jednak w 

wymiarze nie dłuższym niż trzymiesięczna terapia albo trzy cykle leczenia; 

14) datę sporządzenia wniosku oraz podpis i pieczęć świadczeniodawcy i lekarza, 

o którym mowa w pkt 3. 

2. Do wniosku dołącza się opinię konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny 

świadczeniobiorcy, która zawiera ocenę zasadności zastosowania produktu 

leczniczego, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, u danego 

świadczeniobiorcy. 

3. Wniosek wraz z opinią, o której mowa w ust. 2, składa się w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

4. Wniosek rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 

kompletnego wniosku, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 47f ust. 1 

lub 2, kiedy termin na rozpatrzenie wniosku biegnie od dnia otrzymania przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia opinii sporządzonej przez Agencję. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz 

format wniosku o wydanie zgody, o której mowa w art. 47d ust. 1 lub 2, mając na 

względzie zapewnienie sprawności postępowania oraz bezpieczeństwo 

przekazywanych informacji. 

Art. 47f. 

1. W przypadku gdy koszt wnioskowanej terapii w ujęciu kwartalnym lub trzech cykli 

leczenia przekracza jedną czwartą średniej wartości produktu krajowego brutto na 

jednego mieszkańca, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. 

poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817), i jest to pierwszy wniosek dla danego leku w 
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danym wskazaniu, minister właściwy do spraw zdrowia zleca Agencji sporządzenie 

opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku w danym 

wskazaniu. 

2. W przypadku gdy koszt wnioskowanej terapii w ujęciu kwartalnym lub trzech cykli 

leczenia nie przekracza jednej czwartej średniej wartości produktu krajowego 

brutto na jednego mieszkańca, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego 

brutto, i uprzednio została wydana co najmniej jedna zgoda, o której mowa w art. 

47d ust. 1, w sprawie wniosku dotyczącego innego świadczeniobiorcy dla tego samego 

leku w tym samym wskazaniu, minister właściwy do spraw zdrowia zleca Agencji 

sporządzenie opinii, o której mowa w ust. 1, jeżeli nie została ona wcześniej wydana 

dla danego leku w danym wskazaniu dla innego świadczeniobiorcy. 

3. Agencja sporządza opinię, o której mowa w ust. 1 lub 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zlecenia ministra właściwego do spraw zdrowia, kierując się kryteriami, 

o których mowa w art. 12 pkt 3–6 oraz pkt 8–10 ustawy o refundacji. Opinia może 

zawierać określenie maksymalnego poziomu kosztu terapii lub ceny leku, po 

przekroczeniu którego nie jest zasadne finansowanie tego leku ze środków 

publicznych. 

4. W przypadku gdy z opinii Agencji, o której mowa w ust. 1 albo 2, wynika, że jest 

zasadne finansowanie ze środków publicznych leku, który nie jest finansowany ze 

środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania 

życia lub zdrowia świadczeniobiorców, minister właściwy do spraw zdrowia wzywa 

podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

– Prawo farmaceutyczne lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w 

rozumieniu art. 2 pkt 35a tej ustawy do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji, dla leku w tym wskazaniu, w terminie 90 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

5. Informację o wezwaniu, o którym mowa w ust. 4, zawierającą nazwę (firmę) 

podmiotu odpowiedzialnego lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, nazwę 

leku oraz wskazanie, w jakim miałby być refundowany, udostępnia się na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na 
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stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

6. Do czasu upływu terminu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 

ustawy o refundacji, lub do czasu wydania decyzji, o której mowa w ust. 7 pkt 4, 

minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje wpływające wnioski, o których 

mowa w art. 47e ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia odmawia wydania zgody, o której mowa w art. 

47d ust. 1, w odniesieniu do leku w danym wskazaniu, w przypadku gdy: 

1) z opinii Agencji, o której mowa w ust. 1 albo 2, wynika, że nie jest zasadne 

finansowanie ze środków publicznych danej substancji czynnej w tym 

wskazaniu; 

2) podmiot odpowiedzialny nie złożył wniosku w  terminie określonym w ust. 4; 

3) została wydana rekomendacja, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 2 ustawy o 

refundacji w odniesieniu do danej substancji czynnej w tym wskazaniu; 

4) została wydana decyzja o odmowie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej 

ceny zbytu, o której mowa w art. 11 ustawy o refundacji, w odniesieniu do danej 

substancji czynnej w tym wskazaniu. 

 

Art. 47g. 

1. Decyzja administracyjna w sprawie wydania zgody, o której mowa w art. 47d ust. 1 i 

2, zawiera: 

1) datę wydania; 

2) okres, na jaki została wydana zgoda na pokrycie kosztów leku; 

3) oznaczenie świadczeniodawcy z podaniem jego nazwy (firmy) i adresu albo 

siedziby; 

4) imię i nazwisko świadczeniobiorcy; 

5) numer PESEL świadczeniobiorcy, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku dziecka 

nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – 

numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w 

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

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru 
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PESEL osoby innej niż świadczeniobiorca, a w przypadku nieposiadania 

numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz 

z adnotacją o zamieszczeniu danych osoby innej niż świadczeniobiorca; 

6) informację, czy zgoda została wydana w ramach kontynuacji leczenia; 

7) wskazanie choroby lub problemu zdrowotnego i ich oznaczenie według 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICD-10; 

8) nazwę leku i nazwę powszechnie stosowaną leku oraz jego postać 

farmaceutyczną, moc i ilość; 

9) maksymalną kwotę, jaka może być przeznaczona na pokrycie ceny leku. 

2. Odmowa wydania zgody, o której mowa w art. 47d ust. 1 i 2, zawiera w szczególności 

dane określone w ust. 1 pkt 1, 3–5, 7 i 8 oraz uzasadnienie. 

 

Art. 47h. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi ewidencję wniosków, o których mowa 

w art. 47e oraz ewidencję decyzji administracyjnych w sprawie wydania zgód, o 

których mowa w art. 47d ust. 1 i 2, zwaną dalej ,,ewidencją”. 

2. Ewidencja zawiera w odniesieniu do: 

1) wniosków, o których mowa w art. 47e – dane, o których mowa w art. 47e ust. 1; 

2)  decyzji administracyjnych w sprawie wydania zgód, o których mowa w art. 47d 

ust. 1 i 2: 

a) dane, o których mowa w art. 47g ust. 1 pkt 1–8, 

b) maksymalną kwotę, o której mowa w art. 47g ust. 1 pkt 9, a w przypadku 

kontynuacji leczenia – sumaryczne zestawienie kosztów leku obejmujące 

wszystkie wydane zgody, 

c) datę przekazania do Agencji zlecenia sporządzenia opinii, o której mowa w art. 

47f ust. 1 lub 2, datę sporządzenia tej opinii przez Agencję oraz stanowisko 

Agencji w niej wyrażone. 

3. Administratorem danych zawartych w ewidencji jest minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

4. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. 
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5. Administratorem systemu teleinformatycznego ewidencji jest jednostka podległa 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia, której zadaniem jest dostarczenie oraz utrzymanie 

systemu teleinformatycznego ewidencji, zarządzanie nim oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa i integralności danych. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych 

zawartych w ewidencji w celu realizacji zadań, o których mowa w tym rozdziale. 

 

Art. 47i. 

1. Koszt leku jest pokrywany przez Fundusz w wysokości wynikającej z rachunku lub 

faktury dokumentującej zakup leku, ale nie wyższej niż kwota określona w decyzji 

administracyjnej w sprawie wydania zgody, o której mowa w art. 47d ust. 1 albo 2. 

Kopię rachunku lub faktury świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego 

oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 137 ust. 2. 

2. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w art. 47d ust. 1 albo 2, dotyczy leku, w 

odniesieniu do którego została wydana decyzja o objęciu refundacją i ustaleniu 

urzędowej ceny zbytu, o której mowa w art. 11 ustawy o refundacji, kwota określona 

w decyzji administracyjnej w sprawie wydania tej zgody nie może być wyższa niż 

wynikająca z zastosowania do obliczeń ceny hurtowej brutto tego leku wraz z 

instrumentem dzielenia ryzyka, jeżeli został zawarty.> 

 

Art. 102. 

1. Działalnością Funduszu kieruje Prezes Funduszu, który reprezentuje Fundusz na zewnątrz. 

2. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady 

Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po 

zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. 

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych minister właściwy do spraw 

zdrowia może odwołać Prezesa Funduszu bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 2. 

W takim przypadku minister właściwy do spraw zdrowia powierza kierowanie 



- 38 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu i niezwłocznie informuje o 

odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie. 

4. (uchylony). 

5. Do zakresu działania Prezesa Funduszu w szczególności należy: 

1)   prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu; 

2)   efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym 

gospodarowanie rezerwą ogólną, o której mowa w art. 118 ust. 5; 

3)   zaciąganie, w imieniu Funduszu, zobowiązań, w tym pożyczek i kredytów, z 

zastrzeżeniem art. 100 ust. 1 pkt 5; 

4)   przygotowywanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz, o których 

mowa w art. 120 ust. 1 i 3; 

5)   opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektów 

planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, prognoz, o których mowa 

w art. 120 ust. 1 i 2; 

6)   sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu po otrzymaniu opinii Rady 

Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej 

do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   sporządzanie projektu planu pracy Funduszu; 

8)   realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu; 

9)   sporządzanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na następny rok; 

10)  sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu za dany rok 

oraz niezwłocznie przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych; 

11)  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu, 

zawierających w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków Funduszu; 

12)  nadzorowanie rozliczeń dokonywanych w ramach wykonywania przepisów o 

koordynacji; 

13)  sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji, o których mowa w art. 106 ust. 

10 pkt 5, przekazanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu; 

14)  przedstawianie Radzie Funduszu projektu systemu wynagradzania pracowników 

Funduszu; 
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15)  pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do 

osób zatrudnionych w centrali Funduszu; 

16)  występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o 

odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

17)  (uchylony); 

18)  wykonywanie uchwał Rady Funduszu; 

19)  przedstawianie Radzie Funduszu innych informacji o pracy Funduszu - w formie, 

zakresie i terminach określonych przez Radę Funduszu; 

20)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwał Rady Funduszu 

podlegających badaniu w trybie art. 163, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 

uchwalenia; 

21)  nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu; 

21a)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 64 i 189, jeżeli z uzyskanych 

informacji wynika konieczność przeprowadzenia takiej kontroli; 

22)  koordynowanie współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, 

instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń 

społecznych, samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi, 

organizacjami pracodawców, organizacjami świadczeniodawców oraz 

ubezpieczonych; 

23)  przekazywanie oddziałom wojewódzkim Funduszu do realizacji programów polityki 

zdrowotnej zleconych przez właściwego ministra; 

24)  podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie; 

24a)  rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 

18; 

24b)  rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 53 ust. 

2a ustawy o refundacji; 

25)  ustalanie jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych przez 

oddziały wojewódzkie Funduszu; 

26)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawień kwot, o których 

mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji; 

26a)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia comiesięcznych zestawień 

ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych 
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych 

wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego 

kodowi EAN, wydawanych na podstawie art. 43a ust. 1, w terminie do 20. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie; 

27)  podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację, o 

którym mowa w ustawie o refundacji; 

28)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących prawomocnych orzeczeń 

sądów, o których mowa w ustawie o refundacji; informacje te nie podlegają 

udostępnieniu; 

29)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących umów, o których mowa w art. 

41 ustawy o refundacji; 

30)  (uchylony); 

[31)  podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów 

medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu 

odpowiadającego kodowi EAN;] 

<31) podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, wraz z podaniem 

kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN;> 

32)  monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o 

objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 

ustawy o refundacji, oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w 

zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji; 

33)  realizacja zadań, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

weteranach działań poza granicami państwa; 

34)  prowadzenie i utrzymywanie elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c. 

6. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego pisemnego 
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upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. W przypadku gdy udzielenie przez 

niego takiego upoważnienia nie jest możliwe - upoważnienia udziela minister właściwy 

do spraw zdrowia. 

6a. W przypadku śmierci Prezesa Funduszu albo odwołania ze sprawowanej funkcji, do czasu 

powołania nowego Prezesa Funduszu jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa wyznaczony 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

7. Prezes Funduszu może udzielić zastępcom Prezesa, głównemu księgowemu Funduszu oraz 

pracownikom centrali Funduszu pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności 

prawnych i upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych w 

wykonaniu zadań, o których mowa w ust. 5. 

8. Pełnomocnictwa i upoważnienia, o których mowa w ust. 7, są udzielane na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 

Art. 107. 

1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje oddziałem wojewódzkim Funduszu i 

reprezentuje Fundusz na zewnątrz w zakresie właściwości danego oddziału. 

2. Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje minister właściwy do 

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz 

Prezesa Funduszu. Niewydanie opinii w terminie 14 dni jest równoznaczne z akceptacją 

kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo zgodą na jego odwołanie. 

3. Dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu może zostać osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków dyrektora; 

3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. 

4. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może wystąpić z wnioskiem do ministra 

właściwego do spraw zdrowia o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

w przypadku gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu: 

1)   nie przedstawi radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu: 

a)  projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

b)  projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu, 
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c)  sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za 

dany rok, 

d)  corocznej prognozy przychodów i kosztów oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

2)   nie udzieli, w terminie wyznaczonym przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

3)   rażąco narusza obowiązki ustawowe. 

5. Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy: 

1)   efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2)   przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych 

prognoz przychodów i kosztów; 

3)   przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu 

planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny; 

3a)  sporządzanie planu zakupu świadczeń; 

4)   sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5)   realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy 

oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

6)   sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok; 

7)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

8)   przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; 

9)   dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym w imieniu 

danego ministra; 

10)  zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 

świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w 

przepisach ustawy o refundacji, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację 

programów zdrowotnych; 

11)  realizacja zadania, o którym mowa w art. 108; 

12)  kontrola i monitorowanie: 

a)  ordynacji lekarskich, 
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b)  realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

c)  realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 

44b; 

13)  przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców, aptek i osób uprawnionych, o których 

mowa w ustawie o refundacji, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i 

położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 

14)  monitorowanie celowości, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

15)  pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do 

osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 

16)  wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego; 

17)  udzielanie, na żądanie Prezesa Funduszu lub rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego; 

18)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie; 

19)  przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów 

ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, 

zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów, na podstawie ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

20)  zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 

68; 

<20a) zawieranie umów, o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji, 

monitorowanie ich realizacji oraz ich rozliczanie;> 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 18; 

24)  wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 52a ust. 2a ustawy o 

refundacji; 

25)  (61) kwalifikacja świadczeniodawców do systemu zabezpieczenia. 

6. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może być jednocześnie: 

1)   Prezesem Funduszu albo jego zastępcą; 
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2)   głównym księgowym Funduszu; 

3)   pracownikiem centrali Funduszu; 

4)   świadczeniodawcą; 

5)   właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

6)   posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące 

świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5; 

7)   osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-9. 

7. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może wykonywać działalności 

gospodarczej. 

8. Dyrektor oddziału wojewódzkiego, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, 

współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami 

świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu 

stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na 

terenie danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu. 

 

 

Art. 116. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1)   należne składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

2)   odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   darowizny i zapisy; 

4)   środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

5)   dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa 

w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b; 

6)   środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych; 

7)   przychody z lokat; 

7a)  (uchylony); 

7b)  kwoty, o których mowa w art. 4 ust. 10 ustawy o refundacji; 

7c)  kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy o refundacji; 

7d)  kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 50-52 ustawy o refundacji; 
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7e)  kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 

ustawy o refundacji; 

8)   inne przychody. 

[1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis na taryfikację świadczeń, o 

którym mowa w art. 31t ust. 5-8.] 

<1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym 

mowa w art. 31t ust. 5–9.> 

2. Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek. 

 

Art. 146. 

1. Prezes Funduszu określa: 

1)   przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2)   szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w 

szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w 

sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń 

w przypadku jej ustalenia w danym zakresie. 

2. Szczegółowe warunki umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą dotyczyć warunków 

realizacji danego świadczenia gwarantowanego, określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 31d. 

3. Przy opracowaniu szczegółowych warunków umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

sporządza się uzasadnienie oraz informację dotyczącą skutków ich przyjęcia, w której 

wskazuje się: 

1)   rozwiązywany problem; 

2)   rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, oraz 

oczekiwany efekt; 

3)   podmioty, na które oddziałują warunki umów; 

4)   informację na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników 

przeprowadzonych konsultacji warunków umów; 

5)   skutki finansowe; 

6)   termin planowanego wdrożenia warunków umów; 
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7)   w jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów przyjętych warunków umów oraz 

jakie mierniki zostaną zastosowane. 

4. Projekt przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

Prezes Funduszu przedstawia właściwym konsultantom krajowym w celu zaopiniowania. 

Opinia jest przekazywana Prezesowi Funduszu w wyznaczonym przez niego terminie, nie 

krótszym niż 14 dni. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z 

wydaniem opinii pozytywnej. 

5. Określone przez Prezesa Funduszu przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczegółowych warunków umów dotyczących 

świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii określonych w przepisach 

ustawy o refundacji, stosuje się nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia ich 

wydania, chyba że minister właściwy do spraw zdrowia wyrazi zgodę na ich wcześniejsze 

stosowanie. 

[6.  Do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na 

okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowych w danym 

roku, stosuje się taryfę świadczeń opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej 

Agencji do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.] 

<6. Określoną przez Prezesa Agencji taryfę świadczeń wprowadza się do stosowania nie 

później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia jej opublikowania.> 

 

Art. 148. 

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert: 

1)   jakości, 

2)   kompleksowości, 

3)   dostępności, 

4)   ciągłości, 

5)   ceny 
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- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

[2. Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca posiada: 

1)   umowę, o której mowa w art. 31lc ust. 4; 

2)   ważną pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, albo ważną pozytywną 

opinię w sprawie protestu.] 

<2. Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy 

świadczeniodawca: 

1) przekazał Agencji w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2; 

2) posiada ważną pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, albo ważną 

pozytywną opinię w sprawie protestu.> 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

kryteria wyboru ofert, w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki 

zdrowotnej, kierując się interesem świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia 

prawidłowego przebiegu porównania ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu: 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2)   wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń 

finansowanych przez Fundusz; 

3)   stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6)   rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
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8)   monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne; 

9)   identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

10)  prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c. 

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków. 

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu: 

1)   potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

2b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjentów z innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 
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2)   obywatelstwo; 

3)   data urodzenia; 

4)   numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia; 

5)   numer dokumentu tożsamości; 

6)   informacje o stanie zdrowia; 

7)   informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8)   informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[2c. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z wystawieniem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne oraz ich realizacją w aptece.] 

<2c. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

związanych z wystawianiem recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz z ich realizacją w 

aptece lub wystawianiem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.> 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych: 

1)   osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8; 

2)   osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3; 

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8. 

4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   data urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   obywatelstwo; 

6)   (uchylony); 

7)   numer PESEL; 

8)   (uchylony); 
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9)   seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

10)  adres zamieszkania; 

11)  adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania; 

11a)  adres zameldowania; 

11b)  adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 

12)  numer ubezpieczenia; 

13)  stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

14)  stopień niepełnosprawności; 

15)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; 

15a)  informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1; 

16)  dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4; 

17)  przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

18)  nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

[19)  dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę 

na refundowane leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

albo zaopatrzenie na wyroby medyczne;] 

<19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających 

receptę na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji;> 

20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19; 

21)  dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne; 
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22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

22a)  kod tytułu ubezpieczenia; 

22b)  data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

22c)  data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

23)  data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

23a)  data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

24)  okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą; 

25)  dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

26)  typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

27)  data zgonu; 

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o 

koordynacji, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

30)  dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego; 

31)  okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7; 

32)  informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

33)  kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

1)   nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 

599, 868, 1228, 1244 i 1579), 

2)   odpłatnie komornikom sądowym 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 
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5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz. 

5e.  Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia 

się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom: 

1)   za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny: 

a)  organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 

60, 624 i 777), i marszałkowi województwa w celu weryfikacji prawa do świadczeń 

rodzinnych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz 

członków ich rodzin, 

b)  organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489 i 624), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich 

rodzin, 

c)  organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 245 i 624), i marszałkowi województwa w celu weryfikacji prawa do 

świadczeń wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je 

pobierających oraz członków ich rodzin; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a)  umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa do 

świadczeń, o których mowa w pkt 1, 

b)  w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń, o których mowa w pkt 1. 

5f.  Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a 

także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień 

udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została 
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zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. 

5g.  Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e. 

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

 

Art. 188a. 

[W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz jest uprawniony do przetwarzania 

następujących danych osobowych osób wystawiających recepty na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, osób 

udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz ubiegających się o zawarcie takich umów:] 

<W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz jest uprawniony do 

przetwarzania następujących danych osobowych osób wystawiających recepty na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne, osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy o refundacji, osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów:> 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4)   numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten numer; 

5)   dotyczących kompetencji zawodowych istotnych z punktu widzenia udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Funduszem; 
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6)   informacji o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo 

określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy o refundacji lub art. 228-230, art. 286 lub 

art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1137). 

 

<Art. 188ba. 

1. Fundusz jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób 

ubiegających się o nadanie dostępu lub korzystających z aplikacji udostępnianych 

przez Fundusz świadczeniodawcom oraz niebędącym świadczeniodawcami osobom 

uprawnionym i osobom przez nie upoważnionym, w celu korzystania z usług 

informatycznych i komunikacji z Funduszem. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Fundusz ma prawo przetwarzać 

następujące dane: 

1) nazwisko i imię (imiona); 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

3) adres miejsca zamieszkania; 

4) adres do korespondencji i numer telefonu umożliwiające kontakt z osobą, której 

dane Fundusz przetwarza; 

5) numer prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacje zawodowe.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 

2003) 

 

Art. 4d. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr zapotrzebowań realizowanych w 

ramach importu docelowego oraz rejestr wniosków o refundację w ramach importu 

docelowego. 

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie teleinformatycznym. 

3. W rejestrze zapotrzebowań realizowanych w ramach importu docelowego są przetwarzane: 

1)   data wpływu zapotrzebowania; 
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2)   dane dotyczące podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

a)  nazwa (firma) łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej lub nazwą komórki 

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b)  numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

c)  identyfikator jednostki organizacyjnej lub identyfikator komórki organizacyjnej, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), jeżeli 

dotyczy; 

3)   dane dotyczące lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu; 

4)   w przypadku podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne - dane kierownika lub osoby przez niego upoważnionej do 

reprezentacji: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  stanowisko; 

5)   dane dotyczące pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie albo wskazanie 

komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne, wnioskującego o sprowadzenie produktu leczniczego lub 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na potrzeby doraźne: 

[a)  imię i nazwisko pacjenta, 

b)  numer PESEL pacjenta,] 

<a) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania pacjenta, 

b) numer PESEL pacjenta, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość,> 

c)  nazwa komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne na podstawie danych zawartych w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

6)   dane dotyczące produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego: 

a)  nazwa handlowa, 
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b)  nazwa międzynarodowa w przypadku produktu leczniczego, 

c)  postać, 

d)  dawka, 

e)  ilość, 

f)  sposób dawkowania, 

g)  czas trwania kuracji, 

h)  uzasadnienie zapotrzebowania, 

i)  podmiot odpowiedzialny; 

7)   dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zapotrzebowanie: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu, 

c)  kwalifikacje zawodowe, w tym posiadane tytuły zawodowy i naukowy; 

8)   informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapotrzebowania wraz z datą jego wydania; 

9)   imię i nazwisko osoby dokonującej rozstrzygnięcia; 

10)  unikalny numer rozstrzygnięcia. 

4. W rejestrze wniosków o refundację w ramach importu docelowego są przetwarzane: 

1)   data wpływu wniosku; 

2)   unikalny numer rozstrzygnięcia zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy 

produktu leczniczego i środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

3)   informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapotrzebowania wraz z datą wydania 

rozstrzygnięcia; 

4)   informacja o sposobie rozstrzygnięcia wniosku wraz z datą decyzji; 

5)   dane dotyczące produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego: 

a)  nazwa handlowa, 

b)  nazwa międzynarodowa w przypadku produktu leczniczego, 

c)  postać, 

d)  dawka, 

e)  ilość, 

f)  podmiot odpowiedzialny; 

6)   imię, nazwisko, numer PESEL świadczeniobiorcy; 
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7)   adres oraz dane kontaktowe świadczeniobiorcy; 

8)   rozpoznanie choroby; 

9)   dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność objęcia 

refundacją: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu, 

c)  kwalifikacje zawodowe, w tym posiadane tytuły zawodowy i naukowy; 

10)  data i numer decyzji administracyjnej w zakresie refundacji; 

11)  informacja o rozstrzygnięciu. 

5. Administratorem danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w ust. 2, jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. 

 

Art. 23a. 

 1. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu otrzymują jedną z następujących kategorii 

dostępności: 

1)   wydawane bez przepisu lekarza - OTC; 

2)   wydawane z przepisu lekarza - Rp; 

3)   wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz; 

4)   wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje 

psychotropowe, określone w odrębnych przepisach - Rpw; 

5)   stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz. 

<1a. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, wskazane w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego do stosowania w antykoncepcji otrzymują kategorię dostępności, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2.> 

2. Do produktów leczniczych weterynaryjnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 

2. 

3. W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny złoży wniosek o zmianę kategorii dostępności 

produktu leczniczego, odwołując się do wyników istotnych badań nieklinicznych lub 

klinicznych przeprowadzonych uprzednio dla produktu leczniczego przez inny podmiot 
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odpowiedzialny i na podstawie których doszło do zmiany kategorii dostępności, Prezes 

Urzędu nie uwzględnia wyników tych badań w okresie roku od dnia wydania decyzji 

dotyczącej zmiany kategorii dostępności. 

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożony przed upływem roku 

od dnia wydania decyzji dotyczącej zmiany kategorii dostępności, Prezes Urzędu 

zawiesza postępowanie do czasu upływu roku od dnia wydania tej decyzji. 

 

Art. 96a. 

1. Recepta zawiera następujące informacje: 

1)   dane dotyczące pacjenta: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 

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

ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki 

zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 1948), 

albo 

–  "NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

[d)  datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie 

został nadany albo jest nieustalony;] 

<d) datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie 

innych danych zamieszczonych na recepcie;> 

2)   dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae: 
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a)  w przypadku: 

–  podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą 

jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

–  osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko, 

–  podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki, 

b)  adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej 

(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały 

nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania 

dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo 

receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod 

pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), 

c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi 

farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae 

- numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, 

d)  identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku 

recepty w postaci papierowej - dziewięcioznakowy numer REGON; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a)  imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

b)  kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł 

zawodowy, 

c)  identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę 

–   w przypadku recepty w postaci papierowej dane te są nanoszone w sposób czytelny za 

pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób 

uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty, 

e)   podpis, w przypadku recepty: 

–  w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo 
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–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 

4)   dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a)  nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu 

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która 

w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, 

b)  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w 

więcej niż jednej postaci, 

c)  dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej 

niż jednej dawce, 

d)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku: 

–  leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana 

zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

–  leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi 

odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

–  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego 

skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce 

farmaceutycznej, leku aptecznego 

–  jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami 

uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość produktu 

leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca 

farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa się 

cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do 



- 61 - 

 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do 

nadania odpowiedniej postaci produktu leczniczego, można również określić 

wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum satis" lub "q.s.", 

e)  sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku 

wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

5)   dane dotyczące daty realizacji recepty: 

a)  datę wystawienia recepty, 

b)  datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy znak "X". 

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta 

jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, 

przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości 

niezbędnej do 120-dniowego stosowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 180-dniowego 

stosowania; 

3)   podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem 

że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past 

do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, 

ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 

takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu 

stosowania. 

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące 

po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu 

leczniczego sprowadzonego w trybie art. 4. 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 
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1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego 

okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 

dawkowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego 

stosowania - wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy 

stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest 

realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w 

terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. Odpis recepty zawiera: 

1)   numer odpisu; 

2)   dane, o których mowa w ust. 1; 

3)   ilość produktu leczniczego lub produktów leczniczych przepisanych na recepcie, 

będącą różnicą między ilością przepisaną przez osobę wystawiającą receptę i wydaną 

w aptece; 

4)   datę wystawienia odpisu i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany 

przez aptekę. 

7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1)   30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia"; 

2)   7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla 

recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 

parenteralnego; 

3)   120 dni od daty jej wystawienia na: 

a)  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

b)  produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. 

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla 

którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
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żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: 

1)   dane, o których mowa w ust. 1; 

2)   identyfikator płatnika; 

3)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

4)   w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych odpowiedni identyfikator: 

a)  "BW" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

b)  "DN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

c)  "CN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

5)   symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu 

art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

6)   numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy 

lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej: 

-   unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

-   unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego, w przypadku leków niepodlegających refundacji o kategorii 

dostępności "Rpw"; 

7)   odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: 
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a)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej odpłatności, osoba wystawiająca 

receptę może nie wpisać tej odpłatności, 

b)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej niż jednej odpłatności, osoba 

wystawiająca receptę: 

–  wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za 

najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż 

wskazane w tiret pierwsze i drugie; 

8)   jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba 

wystawiająca receptę wpisuje symbol "X" albo 100%; 

9)   odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: 

a)  B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, 
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b)  R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

ryczałtową, 

c)  30% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu 

finansowania, 

d)  50% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu 

finansowania; 

10)  oznaczenia, o których mowa w pkt 7-9, nie są wymagane w przypadku recept 

wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 

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

ze środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na 

podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia. 

9. Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych 

gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 

wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie 

wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku 

wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca 

może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet. 

10. Zapotrzebowanie zawiera następujące informacje: 

1)   dane identyfikacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które mogą być 

nanoszone za pomocą nadruku lub pieczęci, zawierające: 

a)  nazwę, 

b)  adres, 

c)  numer telefonu, 

d)  numer NIP; 

2)   nazwę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego; 

3)   postać farmaceutyczną; 
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4)   dawkę; 

5)   wielkość opakowania; 

6)   ilość; 

7)   podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

11. Termin ważności zapotrzebowania wynosi 14 dni od dnia jego wystawienia. 

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

1)   sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, 

2)   zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór 

recept w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 

3)   sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz 

budowę i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej, 

4)   sposób przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej, 

5)   sposób realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym 

autoryzacji recepty w postaci elektronicznej, 

6)   minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których 

spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept w postaci 

elektronicznej i w postaci papierowej oraz prawidłowej realizacji takich recept. 

 

 

Art. 106. 

1. Apteka szpitalna może być uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 98 

i zatrudnienia kierownika apteki spełniającego wymogi określone w art. 88 ust. 2. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego 

wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym ma zostać 

uruchomiona apteka szpitalna. 

3. Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki: 

1)   podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez 
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uprawnione do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na 

prowadzenie podstawowej działalności apteki; 

2)   pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także 

pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym [.] <;> 

<3) pacjentów, którym wydano zgodę na pokrycie kosztów tego leku w ramach 

ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w dziale II 

w rozdziale 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.> 

4. Kierownik apteki szpitalnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3, z innym 

podmiotem leczniczym, a także o zamiarze likwidacji apteki szpitalnej, z podaniem 

przyczyn jej likwidacji. 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579) 

 

Art. 2. 

 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   Agencja - Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji działającą na 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.); 

3)   całkowity budżet na refundację - wysokość środków publicznych przeznaczonych w 

planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 118 

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

ze środków publicznych, na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
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14, 16-18 oraz objęte programami lekowymi, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 

tej ustawy; 

4)   cena detaliczna - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową i urzędową marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług; 

5)   cena hurtowa - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową oraz należny podatek od towarów i usług; 

6)   cena zbytu netto - cenę sprzedaży leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do podmiotów uprawnionych do 

obrotu, nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług; 

7)   DDD - dobową dawkę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia; 

8)   Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

9)   grupa limitowa - grupę leków albo środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo wyrobów medycznych objętych wspólnym limitem finansowania; 

10)  lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne; 

11)  lek recepturowy - lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; 

12)  nazwa międzynarodowa leku - nazwę leku zalecaną przez Światową Organizację 

Zdrowia; 

13)  odpowiednik - w przypadku: 

a)  leku - lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę 

samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, 

b)  środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego mający ten sam albo zbliżony skład, 

zastosowanie lub sposób przygotowania, 

c)  wyrobu medycznego - wyrób medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie 

oraz właściwości; 

14)  osoba uprawniona - osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, 

która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu 

medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z 
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dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w 

wyroby medyczne, o których mowa w art. 38; 

15)  podmiot działający na rynku spożywczym - podmiot działający na rynku 

spożywczym w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 179 z 07.07.2007, str. 59); 

16)  podmiot odpowiedzialny - podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

17)  podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - podmiot 

zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

[18)  program lekowy - program zdrowotny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna nie jest 

składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych 

świadczeń gwarantowanych w rozumieniu tej ustawy;] 

<18) program lekowy – program zdrowotny w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych obejmujący technologię lekową, w której substancja 

czynna w danym wskazaniu oraz dla danej populacji nie jest składową kosztową 

innych świadczeń gwarantowanych, lub środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych świadczeń 

gwarantowanych w rozumieniu art. 5 pkt 35 tej ustawy;> 

19)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.); 

20)  Rada Przejrzystości - Radę Przejrzystości działającą na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 
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21)  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy, o 

którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 65) przeznaczony do dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzorem 

lekarza, którego stosowania nie można uniknąć przez modyfikację normalnej diety 

lub podawanie innych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

22)  świadczenie gwarantowane - świadczenie gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

23)  świadczeniobiorca - świadczeniobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

24)  świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

25)  technologia lekowa - technologię medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

której główną składową kosztową jest lek; 

26)  urzędowa cena zbytu - cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego ustaloną w decyzji 

administracyjnej o objęciu refundacją, uwzględniającą należny podatek od towarów i 

usług; 

27)  wnioskodawca - podmiot odpowiedzialny, przedstawiciela podmiotu 

odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do importu równoległego w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wytwórcę wyrobów 

medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora albo importera, w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542), a także podmiot działający na rynku 

spożywczym; 

28)  wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób 

medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki 

in vitro, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych; 
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29)  wytwórca wyrobu medycznego - wytwórcę w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych. 

 

Art. 10. 

1. Refundowany może być lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny, który spełnia następujące wymagania: 

1)   jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, albo jest wprowadzony do obrotu i do 

używania w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, albo 

jest wprowadzony do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

2)   jest dostępny na rynku; 

3)   posiada kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN. 

2. Refundowany może być również: 

[1)   lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie art. 4 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

<1) lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub niedostępny 

w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na 

warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne;> 

2)   lek, o którym mowa w art. 40; 

3)   środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 

29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

3. Refundowany nie może być: 

1)   lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny w 

stanach klinicznych, w których możliwe jest skuteczne zastąpienie tego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 

poprzez zmianę stylu życia pacjenta; 

2)   lek o kategorii dostępności Rp, który posiada swój odpowiednik o kategorii 

dostępności OTC, chyba że wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym 

stanie klinicznym; 
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3)   lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ujęty w wykazie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 5. 

 

Art. 11. 

1. Objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobu medycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie (firmę) wnioskodawcy, adres siedziby albo miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej; 

2)   nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo 

nazwę i zastosowanie wyrobu medycznego, oraz jego dane identyfikujące; 

3)   kategorię dostępności refundacyjnej, a w przypadku kategorii, o której mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 2 - opis programu lekowego stanowiący załącznik do decyzji; 

4)   poziom odpłatności; 

5)   urzędową cenę zbytu; 

6)   termin wejścia w życie decyzji oraz okres jej obowiązywania; 

7)   instrumenty dzielenia ryzyka, jeżeli zostały ustalone; 

8)   określenie grupy limitowej. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres: 

[1)   5 lat - dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych, dla których nieprzerwanie obowiązywała decyzja 

administracyjna o objęciu refundacją lub w stosunku do których decyzja dla 

odpowiednika refundowanego w ramach tej samej kategorii dostępności 

refundacyjnej i w tym samym wskazaniu obowiązywała nieprzerwanie, przez okres 

dłuższy niż 5 lat,] 

2)   3 lat - dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych, dla których nieprzerwanie obowiązywała decyzja 

administracyjna o objęciu refundacją lub w stosunku do których decyzja dla 

odpowiednika refundowanego w ramach tej samej kategorii dostępności 

refundacyjnej i w tym samym wskazaniu obowiązywała nieprzerwanie, przez okres 

[od 3 do 5 lat,] <dłuższy niż 3 lata> 
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3)   2 lat - dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych, dla których nieprzerwanie obowiązywała decyzja 

administracyjna o objęciu refundacją lub w stosunku do których decyzja dla 

odpowiednika refundowanego w ramach tej samej kategorii dostępności 

refundacyjnej i w tym samym wskazaniu obowiązywała nieprzerwanie, przez okres 

krótszy niż 3 lata, albo dla których wydawana jest pierwsza decyzja administracyjna o 

objęciu refundacją 

- przy czym okres obowiązywania decyzji nie może przekraczać terminu wygaśnięcia 

okresu wyłączności rynkowej. 

4. Podwyższenie albo obniżenie urzędowej ceny zbytu następuje w drodze zmiany decyzji, o 

której mowa w ust. 1. 

5. Instrumenty dzielenia ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 7, mogą dotyczyć: 

1)   uzależnienia wielkości przychodu wnioskodawcy od uzyskiwanych efektów 

zdrowotnych; 

2)   uzależnienia wysokości urzędowej ceny zbytu od zapewnienia przez wnioskodawcę 

dostaw po obniżonej ustalonej w negocjacjach cenie leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego; 

3)   uzależnienia wysokości urzędowej ceny zbytu od wielkości obrotu lekiem, środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobem medycznym; 

4)   uzależnienia wysokości urzędowej ceny zbytu od zwrotu części uzyskanej refundacji 

podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych; 

5)   ustalenia innych warunków refundacji mających wpływ na zwiększenie dostępności 

do świadczeń gwarantowanych lub obniżenie kosztów tych świadczeń. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, ustala urzędową 

cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, zawiera: 

1)   oznaczenie (firmę) wnioskodawcy, adres siedziby albo miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej; 

2)   nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jego 

dane identyfikujące; 
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3)   urzędową cenę zbytu[.]<;> 

 8. Okres obowiązywania decyzji, o której mowa w ust. 6, [wynosi 5 lat.] <wynosi 3 lata> 

9. Decyzja, o której mowa w ust. 6, wygasa w dniu umieszczenia leku, środka specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37. Wygaśnięcie 

stwierdza minister do spraw zdrowia w drodze decyzji. 

10. Skrócenie okresu obowiązywania decyzji, o którym mowa w ust. 3 albo ust. 8, następuje 

w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia odmawia wydania decyzji, o której mowa w ust. 10, 

jeżeli: 

1)   jej wydanie spowodowałoby: 

a)  istotne ograniczenie dostępności świadczeniobiorców do leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, 

b)  znaczny wzrost odpłatności lub dopłat świadczeniobiorców; 

2)   urzędowa cena zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, została ustalona z urzędu. 

 

 

 

Art. 39. 

 [1. Lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia mogą być wydawane po wniesieniu przez 

świadczeniobiorcę opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, za opakowanie 

jednostkowe, pod warunkiem wydania zgody na refundację takich produktów przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia.] 

<1. Lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub niedostępny w 

obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na 

warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne oraz środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o 

którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
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żywności i żywienia, mogą być wydawane po wniesieniu przez świadczeniobiorcę 

opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, za opakowanie jednostkowe, 

pod warunkiem wydania zgody na ich refundację przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia.> 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje wniosek o refundację produktów, o których 

mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia o ich refundację 

przez świadczeniobiorcę. 

[3. W celu zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów, o których mowa w 

ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do Prezesa Agencji w trybie 

określonym w art. 31e ust. 1 ustawy o świadczeniach.] 

<3. W celu zbadania zasadności wydawania zgody na refundację, o której mowa w ust. 

1, dla danego leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do Prezesa Agencji o wydanie 

rekomendacji w sprawie zasadności refundacji tego leku lub środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego w określonym wskazaniu. Przepisy art. 31g 

i art. 31h ustawy o świadczeniach stosuje się odpowiednio.> 

<3a. W przypadku wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia do Prezesa 

Agencji o wydanie rekomendacji, o której mowa w ust. 3, bieg terminu na 

rozpatrzenie sprawy ulega zawieszeniu do dnia otrzymania przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia tej rekomendacji. 

3b. Rekomendacja, o której mowa w ust. 3, jest ważna przez okres 3 lat i ma 

zastosowanie również do innych leków zawierających tę samą substancję czynną 

oraz zbliżoną postać farmaceutyczną, a także do środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego o składzie  identycznym z ocenianym środkiem. 

3c. Minister właściwy do spraw zdrowia, rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 12 pkt 3–6 i pkt 8–10, 

rekomendację Prezesa Agencji, o której mowa w ust. 3, jeżeli została wydana oraz 

inne opinie, a w szczególności opinie konsultantów krajowych lub wojewódzkich, 

uzyskane w trakcie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

3d. W przypadku leku posiadającego dopuszczenie do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej a niedostępnego w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zgoda, o której mowa w ust. 1, może być wydawana na okres nie dłuższy niż 
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jeden rok, licząc od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku dla danego leku lub środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Powyższe nie dotyczy sytuacji 

kontynuacji leczenia finansowanego dotychczas ze środków publicznych danym 

lekiem lub środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego w 

określonym wskazaniu u danego pacjenta. 

3e. Minister właściwy do spraw zdrowia odmawia wydania zgody, o której mowa ust. 1, 

w odniesieniu do leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego w danym wskazaniu, w przypadku gdy: 

1) z rekomendacji, o której mowa w ust. 3, wynika, że nie jest zasadne ich  

finansowanie ze środków publicznych w tym wskazaniu; 

2) została wydana rekomendacja, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 2, w 

odniesieniu do substancji czynnej zawartej w tym leku albo w odniesieniu do 

tego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w tym 

wskazaniu; 

3) została wydana decyzja o odmowie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej 

ceny zbytu, o której mowa w art. 11, w odniesieniu do substancji czynnej 

zawartej w tym leku albo w odniesieniu do tego środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego w tym wskazaniu; 

4) upłynął okres, o którym mowa w ust. 3d; 

5) wniosek dotyczy leku, dla którego można zastosować procedurę opisaną w art. 

4b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

3f. Odmowa wydania zgody, o której mowa w ust. 3e, nie dotyczy sytuacji kontynuacji 

leczenia finansowanego dotychczas ze środków publicznych danym lekiem lub 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego w określonym 

wskazaniu u danego pacjenta. 

3g. W przypadku gdy do ministra właściwego do spraw zdrowia wpłynie więcej niż 10 

wniosków o wyrażenie zgody na refundację leku zawierającego określoną substancję 

czynną lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego o 

określonym składzie w danym wskazaniu uzyskanie rekomendacji, o której mowa w 

ust. 3, jest obowiązkowe.> 
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4. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając rekomendację, o której mowa w art. 

31h ust. 3 ustawy o świadczeniach, może umieścić produkty, o których mowa w ust. 1, w 

wykazie, o którym mowa w ust. 5. 

[5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków i 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie mogą być 

refundowane w trybie, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze rekomendację Prezesa 

Agencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.] 

<5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie 

mogą być refundowane w trybie, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze 

rekomendację Prezesa Agencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 

pacjentów.> 

 

Art. 40. 

1. [Jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia i zdrowia świadczeniobiorców, w przypadku 

braku innych możliwych do zastosowania w danym stanie klinicznym procedur 

medycznych finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia, 

po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta krajowego w odpowiedniej 

dziedzinie medycyny, może wydać z urzędu, przy uwzględnieniu:] 

<Jeżeli jest to niezbędne dla ratowania zdrowia i życia świadczeniobiorców, minister 

właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz 

konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wydać z urzędu, 

przy uwzględnieniu:> 

1)   kryteriów, o których mowa w art. 12 pkt 4-6, 9, 10, 12 i 13, 

2)   stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych 

-   decyzję administracyjną o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie 

wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 

określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Rada Przejrzystości wydaje w terminie 14 dni biorąc pod 

uwagę w szczególności istotność stanu klinicznego, w którym ma być stosowany lek. 
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<3. Opinie, o których mowa w ust. 1, są wydawane w odniesieniu do substancji czynnej 

w określonym wskazaniu i są ważne przez okres 3 lat.  

4. W terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej opinii, o 

której mowa w ust. 1, Rada Przejrzystości oraz konsultant krajowy w odpowiedniej 

dziedzinie medycyny wydają kolejną opinię w odniesieniu do danej substancji 

czynnej w określonym wskazaniu, chyba że: 

1) minister właściwy do spraw zdrowia przekaże Prezesowi Agencji lub 

konsultantowi krajowemu w odpowiedniej dziedzinie medycyny informację o 

zamiarze odstąpienia od refundacji w tym wskazaniu lub 

2) dane wskazanie zostanie ujęte w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

5. Prezes Agencji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji opinię Rady 

Przejrzystości, o której mowa w ust. 1, wraz z określeniem terminu jej ważności 

łącznie z materiałami, na podstawie których została wydana. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 

opinię konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny, o której mowa 

w ust. 1, wraz z określeniem terminu jej ważności.> 

 

USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 

1491, z 2015 r. poz. 2198 oraz z 2016 r. poz. 1355) 

 

 

Art. 1. 

 W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)  

pkt 1 – 15 pominięto 

16)  w dziale II po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1aa w brzmieniu: 

"Rozdział 1aa 

Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej 

Art. 31la. 1. Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu 

taryfikacji Agencji sporządzanego na rok kalendarzowy. 
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2. Prezes Agencji sporządza projekt planu taryfikacji Agencji i przedstawia go do 

zaopiniowania Prezesowi Funduszu oraz Radzie do spraw Taryfikacji, o której mowa w 

art. 31sa, w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten 

plan. Prezes Funduszu oraz Rada do spraw Taryfikacji przedstawiają opinie w terminie 14 

dni od dnia otrzymania planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z 

opinią pozytywną. 

3. Prezes Agencji przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia plan taryfikacji Agencji 

z opinią Prezesa Funduszu i Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, do 

zatwierdzenia w terminie do dnia 16 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy 

ten plan. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza plan taryfikacji Agencji w terminie 14 dni 

od dnia jego otrzymania. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może w terminie, o którym mowa w ust. 4, zalecić 

wprowadzenie zmian w planie taryfikacji Agencji, określając termin ich wprowadzenia 

nie dłuższy niż 7 dni. 

6. W przypadku nieprzedstawienia planu taryfikacji w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

niewprowadzenia w nim przez Agencję zmian określonych w ust. 5 albo niezatwierdzenia 

planu, minister właściwy do spraw zdrowia sporządza plan taryfikacji Agencji. 

Art. 31lb. 1. Prezes Agencji określa taryfę świadczeń, w danym zakresie lub rodzaju, w 

formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i na 

stronie internetowej Agencji. 

2. Przed określeniem taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju Prezes Agencji zasięga 

opinii Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa. 

3. Rada do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, wydaje opinię w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania taryfy świadczeń w danym zakresie. 

Art. 31lc. 1. Agencja jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do 

określenia taryfy świadczeń. 

2. W celu określenia taryfy świadczeń Agencja ma prawo do przetwarzania następujących 

danych świadczeniobiorców: 

1)   numeru PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaju i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   adresu miejsca zamieszkania; 
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3)   dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane, o których mowa w ust. 2, konieczne 

do określenia taryfy świadczeń. 

4. W przypadku konieczności pozyskania danych od podmiotów innych niż wymienione w 

ust. 3, Agencja zawiera umowy z tymi podmiotami, które zapewniają najwyższą jakość i 

kompletność przekazywanych danych, wyłonionymi w postępowaniu ogłoszonym przez 

Agencję. Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania 

zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów 

oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i 

niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu. 

5. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. Umowa może przewidywać wynagrodzenie z tytułu przekazywania danych, 

jeżeli strony tak postanowią. 

[6. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, z podmiotem będącym 

świadczeniodawcą jest stosowanie przez tego świadczeniodawcę rachunku kosztów 

opracowanego na podstawie zaleceń, o których mowa w ust. 7.] 

<6. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego na 

podstawie zaleceń określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.> 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia dotyczące 

standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, kierując się 

potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, 

prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej."; 

 pkt 17 – 35 pominięto 

<Art. 13. 

1. W latach 2015-2024 maksymalny limit kosztów Agencji z tytułu realizacji zadań w 

zakresie taryfikacji świadczeń, o której mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy, o której 

mowa w art. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi: 

1)   2015 r. - 46 399 tys. zł; 

2)   2016 r. - 48 732 tys. zł; 

3)   2017 r. - 51 065 tys. zł; 
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4)   2018 r. - 53 399 tys. zł; 

5)   2019 r. - 55 732 tys. zł; 

6)   2020 r. - 58 065 tys. zł; 

7)   2021 r. - 60 399 tys. zł; 

8)   2022 r. - 62 732 tys. zł; 

9)   2023 r. - 65 065 tys. zł; 

10)  2024 r. - 67 399 tys. zł. 

2. W latach 2015-2024 maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji, z tytułu 

realizacji zadań w zakresie taryfikacji świadczeń, o której mowa w art. 31t ust. 5-8 

ustawy, o której mowa w art. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

wynosi: 

1)   2015 r. - 6631 tys. zł; 

2)   2016 r. - 6631 tys. zł; 

3)   2017 r. - 6797 tys. zł; 

4)   2018 r. - 6960 tys. zł; 

5)   2019 r. - 7127 tys. zł; 

6)   2020 r. - 7298 tys. zł; 

7)   2021 r. - 7473 tys. zł; 

8)   2022 r. - 7653 tys. zł; 

9)   2023 r. - 7829 tys. zł; 

10)  2024 r. - 8009 tys. zł. 

3. Prezes Agencji monitoruje wykorzystanie rocznych limitów kosztów, o których mowa 

w ust. 1 i 2, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 4 i 5. 

4. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego 

roku przekroczą 65% limitów przewidzianych na ten rok, wysokość tych kosztów, w 

tym w szczególności kosztów pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia taryfy 

świadczeń, obniża się w drugim półroczu o kwotę gwarantującą, że limity te nie 

zostaną przekroczone. 

5. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 2, po pierwszym półroczu danego 

roku przekroczą 65% limitów przewidzianych na ten rok, wysokość tych kosztów 

obniża się w drugim półroczu o kwotę gwarantującą, że limity te nie zostaną  

 


