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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 

(druk nr 660) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przyjętej przez Sejm 24 listopada 2017 r. ustawy jest zapewnienie rozszerzenia 

dostępu do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki wprowadzonym 

uregulowaniom do przychodów NFZ będzie należała dotacja podmiotowa z budżetu państwa 

z przeznaczeniem na finansowanie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

świadczeń gwarantowanych. Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na 

finansowanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej umożliwi zawarcie przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów na udzielanie ich większej liczby. 

Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony 

zdrowia mają być przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% 

produktu krajowego brutto, określając na lata 2018–2024 minimalne progi procentowe PKB. 

Wartość PKB ustala się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS wydawanego na podstawie 

ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. Uzyskane środki 

mają być przeznaczone w pierwszej kolejności na finansowanie świadczeń gwarantowanych. 

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy będzie corocznie wskazywało rodzaje świadczeń 

gwarantowanych finansowanych z budżetu państwa. Minister właściwy do spraw zdrowia 

przy wydawaniu tego aktu będzie obowiązany uwzględniać listy oczekujących, rodzaj 

świadczeń, szczególnie dla dzieci, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych i w wieku 

podeszłym, a także wnioski wynikające z map potrzeb zdrowotnych.  



– 2 – 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Na finansowanie ochrony zdrowia 

w roku 2018 r. ustawa przewiduje nie mniej niż 4, 67% PKB. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. (druk nr 1976). Pierwsze 

czytanie odbyło się w Komisji Zdrowia. 8 listopada 2017 r. Komisji przedstawiła 

sprawozdanie, które zostało zamieszczone w druk nr 1993. Komisja Zdrowia wprowadziła 

jedną uściślającą zmianę. Podczas drugiego czytania projektu na 52 pos. Sejmu zgłoszono 10 

poprawek – wnioskodawcy proponowali m. in. rozszerzenie celów, na które przeznaczana jest 

dotacja, a także zmiany wysokości środków przeznaczanych na coroczne finansowanie 

ochrony zdrowia. W toku dalszych prac aprobatę Komisji Zdrowia zyskała poprawka nr 6 

dotycząca ust. 3 w art. 131c projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowe sprawozdanie Komisji jest zawarte 

w druku nr 1993-A. Poprawka została przyjęta przez Sejm.  

Ustawa została przyjęta 24 listopada 2017 r. większością 436 głosów za, przy jednym 

głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się.  

III. Uwaga 

W art. 1 w pkt 3 ustawy zmieniającej, odnoszącym się do art. 131c ust. 1 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarto przepis 

materialny łącznie z przepisami epizodycznymi, obejmującymi lata 2018-2024. Zasada jest 

wyrażona w ust. 1: corocznie nie mniej niż 6% PKB na finansowanie ochrony zdrowia. 

A więc, zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej, treść ust. 1 art. 131c, poczynając od 

słów: „wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia 

w latach 2018-2024 nie może być niższa niż:”, z całkowitym wyeliminowaniem wyrazów 

„z zastrzeżeniem, że”, powinna stanowić odrębny artykuł, zawarty po art. 1 ustawy 

nowelizującej.  
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