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

do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 103) 

 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 

 

<Art. 43b. 

1. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki 

określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym 

w sposób określony w ust. 6. 

2. Podstawą do nabycia uprawnienia przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, 

jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej 

dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą 

świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 

poradni położniczo-ginekologicznej. 

3. Podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego 

świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, jest recepta wystawiona przez: 

1) lekarza lub położną, o których mowa w ust. 2, lub 

2) innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub 

położną, o których mowa w ust. 2. 

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest ważne przez okres ciąży, jednak 

nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.  

5. Osoby uprawnione do wystawiania recept na podstawie ust. 3, przed wystawieniem 

recepty, są obowiązane do dokonywania za pośrednictwem systemu, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy, o którym 
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mowa w ust. 1, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz 

konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz 

zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków określonych w wykazie, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, leki, które są wydawane z apteki 

lub punktu aptecznego bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, 

mając na względzie: 

1) konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców 

wynikających z ciąży; 

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania w poszczególnych okresach ciąży leków 

podlegających wyborowi; 

3) roczny limit wydatków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. 

7. Leki przysługujące bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, są 

finansowane z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, obejmującej kwotę do 

wysokości limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy między ceną 

detaliczną danego leku a wysokością limitu jego finansowania. 

8. Przepis ust. 7 nie narusza obowiązków Funduszu w zakresie wysokości finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z uprawnień, o których mowa w art. 43 i 

art. 44–46 oraz art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest, w przypadku, o którym mowa w art. 44a 

ust. 2 ustawy o refundacji. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

finansowania z budżetu państwa leków dla świadczeniobiorców, o których mowa w 

ust. 1, mając na celu zapewnienie rzetelności i gospodarności wydatkowania środków 

publicznych, w tym utrzymania wydatków w przewidzianych limitach, oraz 

skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.> 

 

Art. 97. 

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

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)  
(97)

 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 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

<2e) finansowanie leków przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 

43b ust. 1;> 

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 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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; 

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)   
(98)

 prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, w 

tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 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)  
(99)

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

art. 44 ust. 1a-1c, art. 46 ust. 7-9, 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"; 

13)  
(100)

 realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 

1622, 1696 i 2473), w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych; 

14)   finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 

r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), przez przekazywanie środków 

finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym mowa w ust. 3e; 

15)  
(101)

 finansowanie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 133 § 2b ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz czynności związanych z ich 

wydawaniem. 
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3a. 
(102)

 Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub 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. 
(103)

 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 UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra 

właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. 

3c. 
(104)

 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 UE lub 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 
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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. 

3e. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji 

Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% 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 w trybie, o 

którym mowa w art. 123 ust. 3. 

3f. Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 

stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie 

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

dla zaległości podatkowych. 

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. 

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

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. 
(105)

 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, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

której mowa w art. 96 ust. 4. 
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[8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c. Dotacja nie uwzględnia kosztów administracyjnych.] 

<8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych.> 

8a. 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. 

8b. 
(106)

 Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części 

kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4c. 

9. (uchylony). 

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 

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; 
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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; 

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; 
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21a)   przeprowadzanie kontroli, o której mowa w dziale IIIA; 

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)   wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 53 ust. 2a ustawy o 

refundacji; 

25)  
(114)

 ustalanie jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych 

przez oddziały wojewódzkie Funduszu z uwzględnieniem konieczności stosowania 

ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji; 

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

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

26a)  
(115)

 przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia comiesięcznych 

zestawień ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów 

medycznych, wraz z podaniem numeru GTIN zgodnego z systemem GS1, lub innego 

kodu jednoznacznie identyfikującego wyrób medyczny lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawanych na podstawie art. 43a ust. 1, 

w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 

zestawienie; 

<26b) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia comiesięcznych 

zestawień ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków wraz z 

podaniem numeru GTIN zgodnego z systemem GS1, wydawanych na podstawie 

art. 43b ust. 1, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego dotyczy zestawienie;> 
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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)  
(116)

 podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz jednostkowych wyrobów medycznych, wraz z podaniem numeru GTIN zgodnego 

z systemem GS1, lub innego kodu jednoznacznie identyfikującego wyrób medyczny 

lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

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. 

5a. 
(117)

 Prezesowi Funduszu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 506-

590 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych , wprowadzonych 

przez świadczeniodawców postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

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

dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego pisemnego 

upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. W przypadku gdy udzielenie przez 

niego takiego upoważnienia nie jest możliwe - upoważnienia udziela minister właściwy 

do spraw zdrowia. 
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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. 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)   
(118)

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

w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 4c;] 

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

w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e i 4c;> 

5a)   dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a; 

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; 

7e)  kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy o 

refundacji; 

7f)  
(119)

 kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Solidarnościowym; 

8)   inne przychody. 
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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. 188. 

1. Fundusz przetwarza dane osobowe 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; 

4a)   potwierdzenia udzielenia świadczeń; 

4b)   przekazywania świadczeniodawcom informacji istotnych dla procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych dotyczących świadczeniobiorców pozostających pod opieką tych 

świadczeniodawców, a dotyczących świadczeń udzielonych przez innych 

świadczeniodawców; 

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; 

8)    monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i 

prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97; 

8a)  
(125)

 monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych; 

9)   identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

10)  prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c; 

10a)   prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją świadczeń 

opieki zdrowotnej. 
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11)   prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e; 

12)   przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej; 

13)  
(126)

 przekazywania świadczeniobiorcom i świadczeniodawcom informacji z zakresu 

profilaktyki i zdrowego trybu życia, uzyskanych w ramach przetwarzania danych, o 

których mowa w pkt 8. 

1a. Fundusz przetwarza dane osobowe 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; 

5)    potwierdzenia udzielenia świadczeń. 

1b. Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców, w celu rozliczania kosztów 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobów medycznych. 

2. Fundusz przetwarza dane osobowe 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; 

4a)   potwierdzenia udzielenia 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 przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 

2 i 3a. 

2b. Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań, o których mowa 

w art. 97a ust. 2 i 5: 
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1)   nazwisko i imię (imiona);  

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 zaku-pionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2c. Fundusz przetwarza dane osobowe związane 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 przetwarza dane osobowe: 

1)   ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

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

koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w 

celu realizacji zadań, o któ-rych mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a.  

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

Fundusz przetwarzają następujące dane: 

1)   nazwisko i imię (imiona);  

2)   nazwisko rodowe;  

2a)  
(127)

 numery PESEL rodziców; 

3)   data urodzenia;  

4)   płeć;  

5)   obywatelstwo;  

6)   (uchylony)  

7)   numer PESEL;  

8)   (uchylony)  



- 15 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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)  
(128)

 rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

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

ust. 1, art. 47, art. 47b ust. 1 i 1a oraz art. 47c, a także osób posiadających na podstawie 

odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż 

wynikające z ustawy; 

15a)  
(129)

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

<15b) informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43b ust. 1;> 

16)  dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a;  

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, środki spo-żywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopa-trzenie 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;  

22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  
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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, nie-opłaconych 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 ubezpie-czonego, 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 2018 r. poz. 

1314, z późn. zm.) - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, 

2)   odpłatnie komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub sporządzania spisu inwentarza 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 
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5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

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 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), i wojewodzie 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 2019 r. poz. 

670 i 730), 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. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), i 

wojewodzie 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 wojewodom 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 

zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

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

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357) 

 

Art. 37. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy 

refundowanych: 

1)   leków, 

2)   środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

3)   wyrobów medycznych 

- w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją 

albo ostateczne decyzje zmieniające, o których mowa w art. 16. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   dane identyfikujące lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny; 

2)   kategorię dostępności refundacyjnej; 

3)   poziom odpłatności; 

4)   urzędową cenę zbytu; 

5)   cenę detaliczną; 

6)   wysokość limitu finansowania dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 albo 

informacyjną wysokość limitu finansowania dla leków, środków spożywczych 
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 

dostosowaną do wielkości opakowania jednostkowego; 

7)   wysokość dopłaty świadczeniobiorcy; 

8)   grupę limitową; 

9)   termin wejścia w życie decyzji, o której mowa w art. 11 oraz okres jej obowiązywania. 

2a. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o 

świadczeniach, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w obwieszczeniu, o którym 

mowa w ust. 1. 

<2b. Leki przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1 ustawy o 

świadczeniach, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w obwieszczeniu, o 

którym mowa w ust. 1.> 

3. W przypadku kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, opis programu lekowego 

stanowi załącznik do obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy: 

1)   leków, 

2)   środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

- o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, w stosunku do których wydano ostateczną decyzję 

administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu. 

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   dane identyfikujące lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

2)   urzędową cenę zbytu. 

6. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, są ogłaszane raz na 2 miesiące w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia co najmniej na 7 dni przed dniem, na 

który ustala się wykazy, o których mowa w ust. 1 i 4. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia przynajmniej raz w roku przekazuje Komisji 

Europejskiej obwieszczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz wykaz leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, co do 

których wydano decyzję o zmianie decyzji o objęciu refundacją w zakresie podwyższenia 

urzędowej ceny zbytu, wraz z informacją o tych cenach. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do systemu informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
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ochronie zdrowia, dane objęte obwieszczeniem, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie 

krótszym niż 10 dni przed dniem, na który ustala się wykaz, o którym mowa w ust. 1. 

 

<Art. 44b. 

1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy w okresie ciąży przez osoby 

wskazane w art. 43b ust. 3 ustawy o świadczeniach, osoba wydająca leki, oprócz 

obowiązków wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę 

o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie 

międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania 

różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, objętego 

wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w części dotyczącej bezpłatnego 

zaopatrzenia świadczeniobiorców w okresie ciąży oraz ma obowiązek na żądanie 

świadczeniobiorcy wydać ten lek. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni 

wpis w recepcie – w przypadku recepty w postaci elektronicznej, lub adnotację na 

druku recepty – w przypadku recepty w postaci papierowej, wskazując na 

niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. 

3. Przepisy art. 44 ust. 1–2d stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 45a. 

Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu 

informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze 

zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, określony dla każdego 

wydanego opakowania lub części opakowania leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, obejmuje: 

1)   dane dotyczące apteki: 

a)  identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu, 

b)  numer REGON 9-cyfrowy, 

c)  kod umowy na realizację recept nadany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

2)   dane dotyczące wystawienia recepty: 

a)  kod typu recepty przyjmujący wartość: 



- 21 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

–  7 - dla recept na leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta albo 

–  8 - dla recept oznaczonych symbolem "Rp", albo 

–  9 - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, 

o kategorii dostępności określonej w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

- Prawo farmaceutyczne, oznaczonych symbolem "Rpw", albo 

–  2 - dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, 

b)  numer recepty lub numer kuponu dołączanego do dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, 

c)  datę wystawienia recepty, 

d)  datę, od której można realizować receptę, jeżeli dotyczy, 

e)  wskaźnik dotyczący recepty przyjmujący wartość: 

–  0 - w przypadku gdy na recepcie nie występuje adnotacja "pro auctore" albo "pro familiae" 

lub inne równoważne albo 

–  1 - w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore" albo "pro familiae" lub 

inne równoważne; 

3)   dane dotyczące miejsca wystawienia recepty: 

a)  w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej w komórce 

organizacyjnej podmiotu leczniczego - numer REGON i część systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych identyfikującą podmiot leczniczy oraz VII część systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych identyfikującą komórkę organizacyjną zakładu 

leczniczego w podmiocie leczniczym, 

b)  w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej w jednostce 

organizacyjnej podmiotu leczniczego - numer REGON i część systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych identyfikującą podmiot leczniczy oraz V część systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych identyfikującą jednostkę organizacyjną zakładu 

leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, 

c)  w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej w ramach praktyk 

zawodowych - numer REGON oraz kod identyfikacyjny miejsca udzielania świadczeń w 

ramach praktyki zawodowej, 

d)  w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci papierowej - numer REGON 9-

cyfrowy, 
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e)  oznaczenie wskazujące na wystawienie recepty przez osobę uprawnioną w trybie pro 

auctore, pro familiae; 

4)   dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a)  typ identyfikatora pacjenta, przyjmujący wartość: 

–  P - w przypadku pacjenta albo 

–  O - w przypadku przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, 

b)  rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna faktycznego, przyjmujący wartość: 

–  2 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji posiadającej poświadczenie wydane przez oddział wojewódzki 

Funduszu albo 

–  3 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji jeden z dokumentów przenośnych: DA1, S2, S3, albo 

–  4 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

dokument SED S045, albo 

–  5 - w przypadku numeru PESEL, albo 

–  6 - w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej numeru PESEL, albo 

–  7 - w przypadku osób posiadających Kartę Polaka - numer Karty Polaka, 

c)  numer identyfikujący pacjenta przyjmujący wartości: 

–  2 - dla numeru poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy o 

świadczeniach, wydanego przez oddział wojewódzki Funduszu albo 

–  3 - dla numeru na dokumencie przenośnym: DA1, S2, S3, albo 

–  4 - dla numeru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu 

Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument 

SED S045, albo 

–  5 - dla numeru PESEL, albo 

–  6 - dla numeru paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - 

w przypadku cudzoziemca objętego ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej 

Polskiej nieposiadającego numeru PESEL, albo 

–  7 - dla numeru Karty Polaka - w przypadku osób posiadających Kartę Polaka, 
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d)  datę urodzenia pacjenta - w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL, 

e)  kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem "AZ", "IB", "IW", "PO", 

"WP" albo "ZK" albo kod uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych określony symbolem "BW", "CN", "DN" albo "IN", a w przypadku 

braku uprawnienia symbol "X", 

f)  kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem "S", a w przypadku braku 

uprawnienia dodatkowego symbol "X"[;] <,> 

<g) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem „C”, a w przypadku 

braku uprawnienia dodatkowego symbol „X”;> 

5)   dane dotyczące osoby uprawnionej wystawiającej receptę: 

a)  numer prawa wykonywania zawodu, 

b)  sposób ordynacji, jeżeli dotyczy; 

6)   dane dotyczące realizacji recepty: 

a)  identyfikator realizacji recepty, 

b)  datę i godzinę przyjęcia recepty do realizacji, 

c)  datę i godzinę wykonania leku recepturowego, jeżeli dotyczy, 

d)  datę i godzinę realizacji recepty, 

e)   sposób udostępnienia danych niezbędnych do realizacji recepty, o którym mowa w art. 96 

ust. 1-1d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

7)   dane dotyczące osoby realizującej receptę: 

a)  typ identyfikatora osoby realizującej receptę, 

b)  identyfikator osoby wydającej, która zrealizowała receptę, 

c)  identyfikator osoby wykonującej lek recepturowy, jeżeli dotyczy; 

8)   dane dotyczące wydanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a)  rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość: 

–  0 - dla leku, 

–  1 - dla leku recepturowego, 

–  2 - dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

–  3 - dla wyrobu medycznego, 

b)  rodzaj identyfikatora dla składowych kosztowych leku recepturowego przyjmujący 

wartość: 
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–  0 - dla leku gotowego, 

–  1 - dla surowca farmaceutycznego, 

–  2 - dla opakowania bezpośredniego, 

c)   numer GTIN zgodny z systemem GS1 leku lub inny kod jednoznacznie identyfikujący 

wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; w 

przypadku leku recepturowego - numer kodowy leku gotowego, surowca 

farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego przyjmujący wartość: 

–  1 - dla proszków dzielonych - do 20 sztuk, 

–  2 - dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) - do 80 gramów, 

–  3 - dla czopków, globulek oraz pręcików - do 12 sztuk, 

–  4 - dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego - do 250 

gramów, 

–  5 - dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość 

spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) - do 500 

gramów, 

–  6 - dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli - do 100 gramów, 

–  7 - dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 gramów, 

–  8 - dla mieszanek ziołowych - do 100 gramów, 

–  9 - dla pigułek - do 30 sztuk, 

–  10 - dla klein - do 500 gramów, 

–  11 - dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w 

warunkach aseptycznych - do 10 gramów, 

d)  wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość: 

–  1 - w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja "nie zamieniać" lub "NZ", 

–  0 - w przypadku braku adnotacji, o której mowa w tiret pierwszym, 

e)  liczbę wydanych opakowań leku, w tym leku recepturowego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 

f)  cenę detaliczną brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, 

g)  cenę hurtową brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - cenę hurtową brutto leku 

gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego, 
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h)  wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

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

użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego oraz 

koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum), wraz z identyfikatorem kosztu 

wykonania leku recepturowego (taksy laborum) przyjmującym wartość: 

–  1 - w przypadku sporządzenia leku recepturowego w warunkach nieaseptycznych, 

–  2 - w przypadku sporządzenia leku recepturowego w warunkach aseptycznych, 

i)  kod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrób medyczny przyjmujący wartość: 

[–  
(3)

 0 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego bezpłatnie, w przypadku gdy realizacja recepty nastąpiła na 

podstawie uprawnienia innego niż uprawnienie, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a 

ustawy o świadczeniach,] 

<– 0 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie, w przypadku gdy realizacja recepty 

nastąpiła na podstawie uprawnienia innego niż uprawnienie, o którym mowa w art. 

43a ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach,> 

–  10 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu finansowania, 

[– 22 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a 

ust. 1 i 1a ustawy o świadczeniach, świadczeniobiorcy uprawnionemu również na 

podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 45 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o świadczeniach,] 

<– 20 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym 

mowa w art. 43a ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

świadczeniobiorcy uprawnionemu również na podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 45 

ust. 1 pkt 1–3 ustawy o świadczeniach,> 

–  11 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową, 

[–  
(5)

 21 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową, wydanego bezpłatnie na podstawie 

uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a ustawy o świadczeniach,] 
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<– 21 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową, wydanego bezpłatnie 

na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 

ustawy o świadczeniach,> 

–  12 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania, 

[–  
(6)

 22 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie 

na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a ustawy o świadczeniach,] 

<– 22 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu 

finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w 

art. 43a ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach,> 

–  13 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, 

[–  
(7)

 23 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, 

wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a 

ustawy o świadczeniach,] 

<– 23 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu 

finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w 

art. 43a ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach,> 

j)  informację, czy wydano odpowiednik, przyjmującą wartość: 

–  T - w przypadku gdy apteka wydała odpowiednik, 

–  N - w przypadku gdy apteka wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją, 

k)   numer GTIN zgodny z systemem GS1 odpowiednika leku lub inny kod jednoznacznie 

identyfikujący wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, 

l)  kwotę podlegającą refundacji, 

m)  informację o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy; 

9)   dane dotyczące płatnika: 
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a)  identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania 

świadczeniobiorcy albo miejsca pełnienia służby wojskowej, a w przypadku osoby 

bezdomnej - miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy, 

albo 

b)  symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 562 i 567) 

Art. 15a. 

1. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 

studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i 

położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo 

samodzielnie: 

1)   ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym 

wystawiać na nie recepty, 

2)   ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty 

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

1a. 
(2)

 W przypadku leków określonych w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 

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

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 999, 1096 i 1590), 

zwanej dalej "ustawą o refundacji", objętych refundacją w ramach kategorii dostępności 

refundacyjnej określonej w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, dla których istnieją 

refundowane odpowiedniki, pielęgniarka i położna, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wystawiając receptę, może przyjąć jako zakres zarejestrowanych wskazań wskazania 

określone dla wszystkich odpowiedników refundowanych w ramach tej kategorii 

dostępności refundacyjnej.  
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2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 

pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna 

posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać: 

1)   recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środki odurzające i substancje psychotropowe, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia, 

jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie; 

2)   zlecenia na wyroby medyczne. 

[3. 
(3)

 Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept 

osobom, o których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej 

ustawie oraz w ustawie o refundacji, z wyjątkiem uprawnienia do wystawiania recept 

przez położną świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 

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

publicznych.] 

<3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept 

osobom, o których mowa w art. 43–46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na 

zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o refundacji, z wyjątkiem 

uprawnienia do wystawiania recept przez: 

1) położną – świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 

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

publicznych; 

2) pielęgniarkę – świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1 ustawy, 

o której mowa w pkt 1.> 

3a. Pielęgniarka i położna, o których mowa w ust. 1 i 2, wystawiają recepty na leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na zasadach 

określonych w art. 95b, art. 96a i art. 96b ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). 

4. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 

ustawy o refundacji, pielęgniarka i położna są obowiązane do odnotowania na recepcie, w 
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sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, odpłatności, jeżeli lek, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje 

w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach, o których mowa w art. 6 ust. 2 

ustawy o refundacji. 

4a. Określenie odpłatności na recepcie w postaci elektronicznej może nastąpić przy 

wykorzystaniu narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 

730, 1590 i 1905). 

4b. Pielęgniarka lub położna oraz świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 

błędnego działania narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, polegającego na 

nieprawidłowym określeniu odpłatności w związku z rozbieżnością danych zawartych w 

narzędziu a przepisami prawa, w szczególności z wykazami, o których mowa w art. 37 

ust. 1 ustawy o refundacji. 

5. Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowiązane do szczegółowego uzasadnienia 

w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 

zdanie drugie ustawy o refundacji. 

6. Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom 

ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 

wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko 

dla pacjenta. 

7. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy 

pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w 

szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim 

kursem. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i 

Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz: 

a)  substancji czynnych zawartych w lekach, o których mowa w ust. 1, 
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b)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ust. 

1, 

c)  wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, 

2)   wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6, 

3)   (uchylony), 

4)   (uchylony), 

5)   (uchylony), 

6)   (uchylony) 

-   biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i 

obowiązków pielęgniarki i położnej. 

 


