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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 13 września 2018 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

 

(druk nr 948 ) 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 

1076, 1544, 1629 i 1669) 

Art. 54. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o 

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniem 

lekarskim", lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej 

"wystawiającym zaświadczenie lekarskie", po złożeniu, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na elektroniczną skrzynkę podawczą 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), zwaną dalej 

"elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych", oświadczenia, że 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i 

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie 

danych osobowych. 
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2. (uchylony). 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w 

formie decyzji. 

<Art. 54a. 

1. Wystawiający zaświadczenie lekarskie, mający utworzony profil informacyjny, o 

którym mowa w art. 55a ust. 1, może udzielić upoważnienia do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich, w jego imieniu i na podstawie danych dotyczących 

orzeczonej czasowej niezdolności do pracy zawartych w sporządzonej przez niego 

dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 55 ust. 4 pkt 2, zwanego dalej 

„upoważnieniem do wystawiania zaświadczeń lekarskich”, osobie wykonującej: 

1) zawód medyczny, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.); 

2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524 oraz z 2018 r. 

poz. 1115 i 1515). 

2. Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich może być udzielone na okres 

nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielać 

kolejnych upoważnień na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. Upoważnienie do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich może być w każdym czasie cofnięte przez 

wystawiającego zaświadczenie lekarskie. 

3. W celu udzielenia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich osoba 

uprawniona do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, w imieniu podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, za pośrednictwem Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą otrzymuje uprawnienia w 

Rejestrze Asystentów Medycznych, o którym mowa w ust. 8, i zakłada konta: 

1) podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 

2) osoby, której ma być udzielone upoważnienie do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich; 

3) osoby wystawiającej zaświadczenie lekarskie, która może udzielić upoważnienia 

do wystawiania zaświadczeń lekarskich w swoim imieniu. 
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4. W przypadku istnienia konta w Rejestrze Asystentów Medycznych drugiego konta nie 

zakłada się. 

5. Udzielenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich następuje przez jego 

wytworzenie w Rejestrze Asystentów Medycznych przez: 

1) osobę, której ma być udzielone upoważnienie do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich, lub 

2) podmiot wykonujący działalność leczniczą 

– za pomocą konta, o którym mowa w ust. 3, oraz jego podpisanie przez 

wystawiającego zaświadczenie lekarskie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu 

potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Od dnia udzielenia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich do dnia jego 

cofnięcia albo wygaśnięcia wystawiający zaświadczenie lekarskie ponosi 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy za skutki nieprawidłowego 

wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez osobę upoważnioną, o której mowa 

w ust. 1. 

7. Do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być 

dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania 

takich danych wydane przez pracodawcę w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Pracownicy dopuszczeni do przetwarzania takich danych są obowiązani do 

zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali w związku z 

wystawianiem zaświadczeń lekarskich. 

8. Rejestr Asystentów Medycznych obejmuje upoważnienia do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich oraz zawiera następujące dane: 

1) dotyczące wystawiającego zaświadczenie lekarskie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

c) numer PESEL; 

2) dotyczące osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 1: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 
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c) określenie zawodu medycznego, jaki wykonuje, i numer prawa wykonywania 

tego zawodu, jeżeli posiada, lub wskazanie, że jest osobą wykonującą 

czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

3) datę, od której upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich ma 

obowiązywać, z zastrzeżeniem, że upoważnienie obowiązuje od dnia otrzymania 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o pozytywnym wyniku 

weryfikacji, o której mowa w ust. 10, albo od wprowadzonej przez 

wystawiającego zaświadczenie lekarskie daty obowiązywania upoważnienia do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich – w zależności, która z okoliczności nastąpi 

później; 

4) okres, na jaki udzielono upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich; 

5) datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń 

lekarskich; 

6) określenie przyczyny cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich; 

7) unikalny identyfikator upoważnienia nadany przez Rejestr Asystentów 

Medycznych. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

raz dziennie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje, o których 

mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b oraz pkt 3–5, a także datę ostatniej aktualizacji 

wpisu w Rejestrze Asystentów Medycznych i przyczynę tej aktualizacji, w formie 

dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego 

pieczęcią elektroniczną. 

10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie udostępnionej informacji, o której 

mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, dokonuje weryfikacji, czy możliwe jest 

udostępnienie osobie upoważnionej, o której mowa w ust. 1, możliwości wystawiania 

zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych i przekazuje wynik tej weryfikacji ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia przez wprowadzenie go do Rejestru Asystentów Medycznych, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ten rejestr, w formie 
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dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego 

pieczęcią elektroniczną. 

11. Do wystawiania zaświadczeń lekarskich przez osoby upoważnione, o których mowa 

w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 1–3, art. 55a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 

3, ust. 3–6, 8 i 9 oraz art. 58a dotyczące wystawiającego zaświadczenie lekarskie, z 

tym że: 

1) przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 

pkt 4, rozumie się wystawiającego zaświadczenie lekarskie, o którym mowa 

w art. 54 ust. 1; 

2) po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 10, z wynikiem pozytywnym, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w terminie 48 godzin, zapewnia 

osobie upoważnionej, o której mowa w ust. 1, możliwość wystawiania 

zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, na jej profilu informacyjnym; 

3) do osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 58a stosuje się 

w celu skorygowania błędu popełnionego w zaświadczeniu lekarskim 

wystawionym przez tę osobę, a także przez wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie, który ją upoważnił do wystawiania zaświadczeń lekarskich, oraz przez 

inne osoby upoważnione przez niego do wystawiania zaświadczeń lekarskich. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 3, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

udostępnia osobie upoważnionej, o której mowa w ust. 1, na jej profilu 

informacyjnym, informacje o wcześniejszych zaświadczeniach lekarskich 

zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w art. 55b ust. 1, wystawionych przez tę 

osobę, a także przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie, który ją upoważnił do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich, oraz przez inne osoby upoważnione przez niego 

do wystawiania zaświadczeń lekarskich. 

13. Rejestr Asystentów Medycznych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

14. Administratorem danych zawartych w Rejestrze Asystentów Medycznych jest 

minister właściwy do spraw zdrowia.> 
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Art. 60. 

[1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, w 

szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: 

1)   bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, 

2)   bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej 

niezdolności do pracy 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia, 

w którym decyzja stała się ostateczna. 

2. W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 55a ust. 6, 7 i 9 oraz 

art. 57, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w drodze decyzji, cofnąć upoważnienie do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja stała się ostateczna.] 

<1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń 

lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: 

1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, 

2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej 

niezdolności do pracy 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie, o 

którym mowa w art. 54 ust. 1, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia, 

w którym decyzja stała się ostateczna. 

2. W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 55 ust. 1–3, 

art. 55a ust. 6, 7 i 9 oraz art. 57, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w drodze 

decyzji, cofnąć upoważnienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na okres 

nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.> 

<2a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdza, w formie decyzji, wygaśnięcie 

upoważnienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, w przypadku uzyskania informacji o 

istnieniu przesłanek, o których mowa w art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

3. (uchylony). 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1-3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 
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5. Do decyzji, o których mowa w ust. 1-3 i art. 54, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

<6. Przepisy ust. 2, 4 i 5 stosuje się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

wystawianiu zaświadczeń lekarskich lub powtarzającego się naruszania zasad 

określonych w art. 55 ust. 1–3, art. 55a ust. 6 i 9 oraz art. 57 przez osoby 

upoważnione, o których mowa w art. 54a ust. 1. 

7. W przypadku cofnięcia lub wygaszenia wystawiającemu zaświadczenia lekarskie 

upoważnienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, wygasają udzielone przez niego 

upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. 

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia informacje dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL i numeru 

prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie lekarskie, któremu 

cofnięto lub wygaszono upoważnienie, przez wprowadzenie ich do Rejestru 

Asystentów Medycznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego ten rejestr wraz ze wskazaniem daty, od której cofnięto albo 

wygaszono upoważnienie.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076) 

 

Art. 6b. 

1. Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. 

2. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których 

orzekają powiatowe zespoły. 

3. [W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:] 

<W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień 

niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz 

wskazania dotyczące w szczególności:> 

1)   odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej 

osoby; 
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2)   szkolenia, w tym specjalistycznego; 

3)   zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej; 

4)   uczestnictwa w terapii zajęciowej; 

5)   konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; 

6)   korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez 

co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki; 

7)   konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; 

8)   konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

9)    spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106 i 138), przy czym w przypadku osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia 

przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu 

wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 

 

 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1530, 1544, 1552 i 1669) 

 

Art. 97. 

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

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

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

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 
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1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

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

świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

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

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

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

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

2c)  finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o 

których mowa w art. 43a ust. 1; 

2d)  
(15)

 organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych 

na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym 

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

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

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

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

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych 

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

czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o 

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

Medycznym; 

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

nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych; 

4a)   wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o 

których mowa w art. 48e ust. 5; 

4b)   opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz 

nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7; 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<4c) finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym 

zakresie;> 

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

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)    promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie 

ochrony zdrowia; 

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

102 ust. 5 pkt 29; 

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

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

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej 

Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK". 

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

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

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

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

art. 11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

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

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności 

ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

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

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

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

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

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

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

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

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

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

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

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

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

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

Medycznym. 

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

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

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

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

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

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

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

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

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

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

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

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

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości 

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału 

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

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

których mowa w ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b, oraz na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych określonych w wykazie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 131d ust. 2. Dotacja nie uwzględnia kosztów administracyjnych. 

8a. 
(16)

 Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji finansuje się również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. 

9. (uchylony). 

Art. 117. 

1. Kosztami Funduszu są: 

1)    koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych; 

1a)  (uchylony); 

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

podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   koszty refundacji określone ustawą o refundacji; 

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

<4a) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c;> 

5)   koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

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

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

kosztów podróży; 

7)   koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

8)   koszt wypłaty odszkodowań; 

9)   inne koszty wynikające z odrębnych przepisów. 

2. Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i 

pożyczek. 

 


